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 ﴾6﴿  های هدایتمشعل

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 مقدمة مؤلف

دهیم که او در خددائی یگانده   واهی مینمائیم و گخدای جهانیان را ستایش می

و الگوی جهانیان و سرور دعوتگران است، سدالم   صاست، و محمد امام پیامبران

 پیایانِ خداوند بر او، خاندان، اصحاب و پیروان برحقش باد.و درود بی

کتابی را که پیش رو دارید تشریح تعدادی از احادیث رسول خدا را دربر دارد 

و جوهر اسالم پیوند داشدته باشدد، و از تیکیدد بدر جواندب و       که سعی شده با روح

نکات تربیتی که نیاز حتمی امت اسالم است، فروگذار نشده است، و در این میدان  

 باشد.توکل و اعتماد ما فقط بر خداوند منان می

 ابوعبدالرحمن



   

 

  

 
 

 

 ﴾7﴿  های هدایتمشعل

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 الحديث األول

ر   اْلَقو ي   اْلُمْؤم ن» :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هُ اللَّ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ   م نَ  اللَّه   إ َلى َوَأَحبَّ  َخي ْ
ر   ُكل   َوف ي, الضَّع يف   اْلُمْؤم ن   َفعُ  َما َعَلى ا ْحر صْ , َخي ْ  َوإ نْ . تَ ْعَجزْ  َولَ  للَّه  ب ا َواْسَتع نْ  كَ يَ ن ْ
 َشاءَ  َوَما اللَّهُ  َقدَّرَ : ُقلْ  َوَلك نْ , وََكَذا َكَذا َلَكانَ  َذاكَ   فَ َعْلتُ  أَنِّيْ  َلوْ : تَ ُقلْ  َفلَ  َشْيء   َأَصاَبكَ 

 .«الشَّْيطَان   َعَملَ  تَ ْفَتحُ " َلوْ " فَإ نَّ , فَ َعلَ 
 

 :حدیث اول

قددوی از مددؤمن ضددعیف نددهد خدددا بهتددر و   منمددؤ»فرمودنددد:  صرسددول خدددا

تر اسدت، ولدی در هریدی خیدر و برکتدی متفداوت وجدود دارد، و تدو ای         محبوب

نچه نفعت را دربر دارد حریص باش، و بر خدا توکل نما، عجده  آمسلمان نسبت بد

و ناتوانی بخود راه مده و چنانچه چیهی ناپسند بایت پدیش آمدد مگدو: اگدر چندان      

شد، بلکه بگو: تقدیر خداوند چنین بود و خدا هرکاری خواسته کردم چنان میمی

 .(1)«دهدشیطانی را گسترش می هایوسوسه« اگر»دهد، زیرا لفظ باشد انجام می

 

 شرح حدیث:

منحصر به فرد شخص مسلمان ایدن اسدت کده دارای تمدام خصدال نیکدو        زامتیا

باشد، زیرا او مؤمن و عالم است. قوی و شجاع است، آزاد از تمام قیدد و بنددهای   

                                           
 2152/  41این حدیث را امام مسلم در صحیح خود در کتاب تقدیر باب االمر بالقوه...  -(1)

هد /  1375چاپ عیسی الحلبی، به تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی متوفی  2664ره شما

 آورده است. 1955

 آورده است. 79شماره  31/ 1و ابن ماجه در مقدمه سنن خود در باب تقدیر 

نقل کرده اند، اما ابن ماجه در  سامام مسلم و ابن ماجه هردو این حدیث را از ابوهریره

روایتی دیگر مشابه همین روایت از  4168شماره  1395/ 2ینکتاب زهد باب توکل و یق

قدر اهلل وما  مر فُقل:فإن غلبک أ»دارد، اما لفظ حدیث را چنین نقل کرده: ...  سابوهریره
 .«شاء فعل. وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان

ت، اما حدیث را مانند ابن ماجه آورده اس 371، 366/  2امام محمد هم در مسند خود 

 «.وما شاء صنع»گفته ... 



   

 

  

 
 

 

 ﴾8﴿  های هدایتمشعل

دنیاست، صابر بردبار است، امین و سخاوتمند اسدت، پاکددامن، مجاهدد و مهربدان     

ترسد، زیرا به این جهت که آزاد اسدت و نسدبت   زنش مالمتگران نمیاست، از سر

باشد. عجه و تنبلی را مند میبه آنچه که منفعت دین و دنیای او را دربر دارد عالقه

به خود راه نداده، به قضا و قدر الهی راضدی اسدت و چشدم و گوشدش نسدبت بده       

 باشد.های شیطان باز مینیرنگ

ح و تبیدین آن هسدتیم دعدوتی اسدت واضدح و      حدیثی که اینی در صددد شدر  

 باشد.های نیکو که عبارت از قدرت و نیرومندی میصریح به یکی از خصلت

و برای این که تصویر دقیقی از این خصلت بده دسدت بیداوریم، الزم اسدت از     

 جوانب چهارگانه زیر مورد بررسی قرار بگیرد:

 کدام نوع قدرت مورد نظر است. -1

 ر اسالم.منهلت قدرت د -2

 هائی از قدرت در زندگی بهرگان امت.فواید قدرت و نمونه -3

 راه کسب قدرت چیست؟ -4

 

 کدام نوع قدرت مورد نظر است؟

قدرت مورد نظر در این حدیث اعتماد به نفد،، همدت عدالی، اراده اسدتوار و     

باشد کده از  ذکاوت درخشان است، داشتن چنین خصوصیاتی الزمه بدنی سالم می

فته اند: عقل سالم در بدن سالم. اما قدرت جسمانی کده بدا نفد، شکسدت     قدیم گ

خورده، همت و اراده پست و ضعیف، عقل و ح، ناتوان همراه باشد. مورد تییید 

هدا  باشد، چون غیر ممکن است خداوند افرادی با این ویژگیو تیکید حدیث نمی

وی و نیرومنددی در  بیندیم بسدا افدراد قد    را دوست داشته باشد، در حالی که مدا مدی  

گذشته بوده اند که بر اثر نافرمانی و پشت پا زدن به دستورات خداوند و اعتماد به 

 زندگی دنیا مورد غضب وی قرار گرفته و نابودشان ساخته است.

﴿                               

                       

                              



   

 

  

 
 

 

 ﴾9﴿  های هدایتمشعل

     ﴾(1). «ای که پروردگارت آیا ندانسته

چگونه با قوم عاد رفتار کرده است )و چه بالئی بر سر ایشان آورده است، قوم ارم 

دار بودند، های( ستونها و خیمهمانند و کاخهای بلند ستونکه صاحب قامت

کسانی که همسان ایشان در شهرها و کشورها آفریده و پیدا نشده است، و آیا 

همان قومی که  وردگارت با قوم ثمود چه کرده است؟ای که پرندانسته

تراشیدند بریدند و میهای عظیم را در وادی القری )میان مدینه و شام( میصخره

ساختند( و )آیا خبر نداری که پروردگارت( ها میها و کاخها خانه)و در دل کوه

حکم و استواری به های مبا فرعون چه کرده است؟ فرعونی که دارای )ساختمان

کشورها طغیان و  ها )وارونه همچون هرم( بود. اقوامی که در شهرها وشکل( میخ

سرکشی کردند، و در آنجاها خیلی فساد و تباهی به راه انداختند، لذا پروردگار تو 

تازیانه عذاب را بر سر ایشان فرو ریخت )و شالق عذاب پیاپی برآنان فرو آورد( 

 .«در کمین )مردمان و مترصد اعمال ایشان( است مسلماً پروردگار تو
 

 جایگاه قدرت در اسالم

قوت و نیرو به این معنا که ذکر شد، جایگاه بلندی در اسالم دارد، زیرا تنها راه 

باشد و تا قدرت و نیرو نباشد جهاد که قله رفیع دین است داشتن قوت و نیرو می

شود و شاید سِّر این که خداوند نمی التهام کامل به اسالم برای فرد مسلمان میسر

ای در قبال روآوردن به دستورات دینی به قوت و نیرو را به عنوان هدیه و تحفه

گوید: می دهد، نیه همین باشد. چنانکه از زبان هود قوم هود وعده می

﴿                           

   ﴾(2). « ای قوم از پروردگارتان آمرزش طلب کنید و به

ریهیم های آسمان بر شما فرو میسوی او رجوع نمائید که اگر چنین کنید برکت

 .«دهیمو قوت و نیروی شما را افهایش می

                                           
 .14 – 6سورة فجر، آیة  -(1)
 .52سورة هود، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾01﴿  های هدایتمشعل

و هراندازه ».      ﴾(1)﴿گوید: و به مسلمانان می

 .«که توان دارید در مقابل دشمن نیرو و تجهیهات فراهم کنید
عف و ناتوانی به خدا نقل شده که از مظاهر ض صدر موارد بسیاری از پیامبر

فرماید: مؤمن قوی از مؤمن ضعیف برتر می ص. و اینجا هم که پیامبر(2)بردپناه می

 خواهد اهتمام و حرص شدید خود را به قدرت و نیرو نشان دهد.میاست. 

                                           
 .61سورة انفال، آیة  -(1)

این عبارت قسمتی کوتاه از حدیث طوالنی است که ابوداود در سنن خود در کتاب نماز  -(2)

رسول  کند که روزینقل می از ابوسعید خدری  1555به شماره  93/  2باب استعاذه 

را دیدند، گفتند: چه شده  وارد مسجد شدند، یکی از مردان انصار به نام ابوامامه صاهلل 

آوردن بینم، گفت: به علت هجوماست ای ابوامامه که تو را در غیر وقت نماز در مسجد می

فرمودند: آیا دعائی  صهای بسیار مجبور شدم به مسجد پناه آورم. رسول خدا ها و وامغم

های تو را برطرف کند و نیاموزم که هرگاه آن را بخوانی، خداوند تمام غم به تو

 صگوید: گفتم: بلی ای رسول اهلل! آنگاه پیامبر می سهایت را ادا گرداند؟ ابوامامهقرض

، اْلَهمِّ  م نَ  ب كَ  َأُعوذُ  إ نِّي اللَُّهمَّ »گفت: هر صبح و شام بگو:   َعْجز  الْ  م نَ  ب كَ  َأُعوذُ وَ  َواْلَحَزن 
، ، م َن اْلُبْخل   ب كَ  َأُعوذُ وَ  َواْلَكَسل  ْين   َغَلَبةَ  م نَ  ب كَ  َأُعوذُ وَ  َواْلُجْبن  ابوامامه  «الرَِّجال قَ ْهروَ  الدَّ

های من های من را برطرف و قرضگوید: این دستورالعمل را عملی کردم و خداوند غممی

 را پرداخت کرد.

 ب ك َأُعوذ إ نِّي اللَُّهمَّ »ا این الفاظ نقل شده است: ب در همین باب حدیثی از حضرت ان، 
َنة َشر   َوم نْ , اْلَقْبر َعَذاب م نْ  ب ك َوَأُعوذ, َواْلُبْخل َواْلَهَرم َواْلُجْبن, َواْلَكَسل اْلَعْجز م نْ   اْلَمْحَيا ف ت ْ

 .« َواْلَمَمات
/  4یتعوذ من الجبن امام بخاری مانند همین حدیث را در صحیح خود کتاب جهاد )باب ما 

الرجال و  غلبةو کتاب الدعوات( باب التعوذ من  99/  7، و کتاب االطعمه باب الحی، 28

 – 97 – 96/  8باب التعوذ من فتنه المحیا والممات و باب االستعاذه من الجبن والکسل 

98. 

جه وغیره امام مسلم نیه در صحیح خود کتاب ذکر، دعا، توبه و استغفار باب التعوذ من الع

من شر ما عمل، و »این حدیث را از ان، روایت کرده و جمله  2716شماره  2179/  4

افهون بر روایت بخاری از مسلم است و در روایتی دیگر حدیث را از « من شر ما لم یعمل

 باشد.می 2722زید بن ارقم نقل کرده که شمارة آن 



   

 

  

 
 

 

 ﴾00﴿  های هدایتمشعل

 هائی از مردان قدرتمند تاریخ اسالمفوائد قدرت و نمونه

تدرین  با در نظرگرفتن آنچه گذشت قدرت دارای فواید زیادی است کده مهدم  

 آن به این ترتیب است:

جرأت در امدر بده معدروف و نهدی از منکدر بددون هدی  خدوف و هدرا ،           -1

بن مروان و عهالدین بن عبدالسالم با ظاهر بیبر  و  حازم با عبدالملی چنانکه ابی

 ابن تیمیه باغازان تاتاری برخورد کردند.

شددن در حملده و تعقیدب دشدمن،     عالقه و شتاب بده سدوی جهداد و جدری     -2

همانگونه که بالل با امیه بن خلف و عبداهلل بن مسعود با ابی جهل سدردار کفدر در   

غسدیل المالئکده    –سر به مقابله برخواستند، و همانطور که حنظله بن عامر روز بد

 در روز احد شجاعت و دلیری خود را نشان داد. –

هددا در راه خدددا، چنانکدده صددبر و پایددداری در مقابددل تشددکیالت و شددکنجه -3

مسلمانان صدر اسالم و فرزندان حرکت اسالمی در مصر، سوریه، و دیگر ممالی 

 ابل اذیت و آزار دشمنان اسالم پایداری کردند.اسالمی در مق

مواظبت و محافظت بر شعائر و دستورات دینی از قبیل نماز، زکات، روزه،  -4

حج، قرائت قرآن، ذکر، دعا، استغفار و خیدرات و صددقات و آمدادگی کامدل در     

هدا و روزه روزهدا در اقتددا بده سدلف      داشتن شبانجام موارد فوق و همچنین زنده

 امت اسالم.صالح 

 

 راه کسب قدرت چیست؟

 برای قدرتمندشدن باید صفات ذیل را دارا بود:

ای اخالص داشت که نظر انسان کامالً از باید در کردار و گفتار به اندازه -1

﴿گوید: غیر خدا کوتاه گردد، چنانکه خداوند می          

                                                                                                
و کتاب االطمعه باب الخم،  28/  4امام بخاری در کتاب جهاد باب ما یتعوذ من الجبن 

من الجبن  ةالرجال ... و باب االستعاذ غلبةو در کتاب الدعوات باب التعوذ من  99/  71

 َأُعوذ إ نِّي اللَُّهمَّ »حدیث حضرت ان، را اینگونه آورده است:  98، 97، 96/  8والکسل 
َنة َوم نْ . َواْلَهَرم َواْلُجْبن, َواْلَكَسل اْلَعْجز م نْ  ب ك  .«اْلَقْبر َعَذاب م نْ  ب ك َوَأُعوذ ،َواْلَمَمات اْلَمْحَيا ف ت ْ

 (.78/  13و امام ترمذی در باب دعا آورده است: )صحیح ترمذی به شرح ابن العربی المالکی 



   

 

  

 
 

 

 ﴾01﴿  های هدایتمشعل

              

﴾(1) «زندگی و مرگم همه برای خدا ام، همانا نمازم، روزه ،ای محمد :وبگ

است که شریکی ندارد و این دستوری است که او به من داده و من اولین کسی 

 .«امهستم که تسلیم خدا شده
گر اینگونه انسان خود را به خدایش بسپارد خداوند همیشه مددگار او خواهد ا

بود و هرگه او را تنها نخواهد گذاشت، همانند اصحاب کهف آنگاه که تسلیم 

حکم پروردگارشان شدند، خداوند آنها را یاری کرد و در مورد آنان چنین 

﴿گفت:                            

         ﴾(2) « های آنها قوت به قلبو

ها و زمین است، ما با او کسی را بخشیدم، چون گفتند: پروردگار ما خدای آسمان

 .«مرتکب سخن دروغ گشته ایمکنیم، زیرا اگر چنین کنیم شریی نمی
یافتن از هر نوع قدرت و نیرو به جه قدرت خداوند که هرک، به رهایی -2

این درجه برسد تیئید خداوندی شامل حال او خواهد شد و شاید راز سخن پیامبر 

بسیار بگویید که این جمله از کنههای  «ب اللَّه   إ ل قُ وَّةَ  َول َحْولَ  ل» گوید:که می

 .(3)ست، همین مسئله باشدبهشت ا

                                           
 .163 – 162سورة انعام، آیة  -(1)

 .14سورة کهف، آیة  -(2)

نقل کرده است  333/  2از ابوهریره این حدیث را امام احمد در مسندش با همین الفاظ  -(3)

 های ذیل آورده است:و با الفاظی دیگر در شماره

1  /298 ،319 ،521 ،525 ،4  /411 ،412 ،413 ،419 ،5  /145 ،152  /151 ،

باب إذا »و به همین ترتیب امام بخاری در صحیح خود کتاب الدعوات  179، 157، 156

/  8و در کتاب القدر باب الحول  118، 112 – 111/  8« و باب قول الحول عقبةعال 

آورده است، امام  144/  9و در کتاب التوحید باب وکان اهلل سمیعا وبصیرا  156 – 155

... باب استحباب حفض الصوت  -مسلم در صحیح خود حدیث را در کتاب و الدعا 

ب آورده است. ابوداود در سنن خود )کتا 2714شماره  2178 – 2176/  4بالذکر 

( آورده است، ترمذی 1528، 1527، 1526شماره  182/  2باب فی االستغفار  ةالصال



   

 

  

 
 

 

 ﴾03﴿  های هدایتمشعل

باید احسا  عجه و ناتوانی را به خود راه نداد، زیرا اعتماد به نف، را از  -3

فرماید: عجه و برد و بازماندن از هرکار خیری را به دنبال دارد، پیامبر میبین می

 ناتوانی را به خوده راه مده.

وانین و آوردن هرآنچه برای انسان مفید باشد و قکوشش در بدست -4

 آورد.دستورات خدا بهرگترین نفع را برای انسان به ارمغان می

﴿       ﴾(1).«  و برای قومی که یقین

 « دارند، چه کسی در داوری بهتر از خدا است

 توجهات را بدان معطوف داشته و گفته صاین همان چیهی است که پیامبر

 است برآنچه منفعت تو را دربر دارد حریص باش.

محافظت بر فرایش و انجام نوافل بسیار از قبیل تهجد، روزه نفلی و  -5

گوید: بهترین وسیله صدقات نافله و... همانگونه که در حدیث قدسی خداوند می

ای به من ام با نوافل به اندازهنهدیکی به من فرائض است و بعد از فراض بنده

دارم و چون او را دوست گرفتم چشم، شود که او را دوست مییی مینهد

                                                                                                
 571 – 571 – 511 – 519/  5در سنن کتاب )الدعوات در باب فی فضل ال حول... 

آورده است( و ابن ماجه  1256/  2باب ما جاء فی فضل التسبیح...  5181، 3461شماره 

 1257، 1256/  2إال باهلل  ةجاء فی ال حول وال قودر سنن خود )کتاب األدب در باب ما 

 آورده است(. 3636، 3852، 3824شماره 

روایت کرده اند، غیر از ترمذی که از  سهمه این محدثین حدیث را از ابی موسی اشعری

قی، بن سعد بن عباده هم روایت کرده، و گفته این حدیث با سند قی، صحیح و غریب 

ا دو سند یکی از ابی ذر و دیگری از حازم ابن حرمله نقل کرده است، ابن ماجه حدیث را ب

در مورد روایت  137 – 135/  4بوصبری در کتاب مصباح الهجاجه فی زوائد ابن ماجه 

لم »گوید: گوید: هذا اسناد صحیح رجاله ثقات. و در مورد روایت ابن حرمله میابی ذر می
شی من الخمسه الصول، ة فی يس له روايث وليحازم بن حرمله سوی هذا الحدخرج ابن ماجه لي

رة رواه الترمذی يهر  أبيث يوله شاهد من حدگوید: اما در آخر می ه مقال.يثه فيو اسناد حد
 .«ضعفهو 

 .51سورة مائده، آیة  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾04﴿  های هدایتمشعل

کند، اگر از من چیهی شوم که به وسیله آنها تصرف میگوش، دست و پایش می

 .(1)دهمدهم و اگر به من پناه جوید، او را پناه میبخواهد به او می

ین طلبی و اسرافکاری ثروتمندان، زیرا ازیستن و دوری از راحتساده -6

 کند.روش صبر و تحمل انسان را در مقابل مشکالت بیشتر می

یافتن از صبر و استقامت آنها در مطالعه تاریخ بهرگان گذشته و آگاهی -7

برابر مشکالت، زیرا این کار احترام و منهلت آن بهرگواران را در قلب انسان 

و اگر به مرتبه  نمایدکند و او را در نهدیکی و اقتداء به آنها کمی میایجاد می

 آنها نرسد تشبه به آنها نیه خود از امور پسندیده است.

به کاربردن فکر و اندیشه در شناخت هرچه بیشتر خود و جهان پیرامون،  -8

زیرا این شناخت انسان را به حقیقت خود آگاه ساخته و او را از تکبر و غرور 

فرماید: برد، خداوند میمیرسیدن به کماالت انسانی به پیش  برحذر داشته در راه

﴿          ﴾(2) « و در

شما آیا اورکنندگان و همچنین در وجود خود هائی است برای بزمین نشانه

 .«بینیدنمی
رهائی از آنها هطلب علم و حضور در مجال، علمی، زیرا علم عیوب و را -9

گردد و گذشته از اینها را به انسان معرفی کرده و سبب آرامش و وقار انسان می

گوید: هر می صافتد، چنانچه پیامبرها میاسم او در جمع فرشتگان بر سر زبان

های خدا گرد هم جمع شوند و مشغول تالوت و گروهی که در یکی از خانه

آورد و مالئکه خدا و رحمت فرود می آموختن قرآن گردند بر آنها آرامش

 .(3)کندمقربان خود آنها را یاد می گیرند و خداوند در جمعگرداگرد آنها را می

                                           
از  131/  8این حدیث را امام بخاری در صحیح خود کتاب الرقاق، باب التواضع  -(1)

از حضرت عایشه با الفاظی دیگر  256/  6امام احمد در مسندش  هریره روایت کرده وابی

 آورده است.

 .21و  21سورة ذاریات، آیة  -(2)

این حدیث را امام مسلم از ابی هریره در صحیح خود کتاب الذکر و دعا ... در باب فضل  -(3)

 آورده است. 2699شمارة  2174/  4االجتماع .. 



   

 

  

 
 

 

 ﴾05﴿  های هدایتمشعل

همراهی با صالحان، زیرا انسانی که همنشین صلحاء است اگر فراموش  -11

دهند و او را در کارهای خیر کند و بخواهد کار ناروائی انجام دهد به او تذکر می

فرمود: کسی که خداوند صالح او را بخواهد  صنمایند، چنانچه پیامبرکمی می

دهد که در کارهای خیر مددکار او باشد و در وقت دوست نیکوئی به او می

 .(1)فراموشی به او تذکر دهد

رسانند، دوری از گناهان، زیرا گناهان به بدن و دین انسان ضرر می -11

دهم، یکی شما را از شر آن به خدا پناه میفرماید: پن  چیه است که می صپیامبر

ها و دردهائی را از آنها فحشاء است که در وسط هر قومی شیوع پیدا کند مرض

 .(2)به دنبال دارد که در میان اقوام گذشته نبوده است

                                                                                                

 148/  2القرآن  ةءأبواب الوتر باب فی ثواب قرا ةصالو ابوداود در سن خود در کتاب ال

 آورده است. 1455شمارة 

-11)صحیح ترمذی به شرح ابن العربی و ترمذی در سنن خود أبواب القراءات آورده است 

64.) 

و هم در کتاب  225شماره  82/  1و ابن ماجه در سنن خود هم در باب فضل العلماء، 

 قَ ْوم   َجَلسَ  َما»آورده که مورد اخیر با این الفاظ است:  1245/  2االدب باب فضل الذکر 
ُهمُ  إ لَّ  ف يه   اللَّهَ  َيْذُكُرونَ  َمْجل ًسا ُهمُ  اْلَملَئ َكةُ  َحفَّت ْ  َوذََكَرُهمُ  السَّك يَنةُ  َعَلْيه مُ  َوتَ نَ زََّلتْ  الرَّْحَمةُ  َوتَ َغشَّت ْ

 .«ع ْنَدهُ  ف يَمنْ  اللَّهُ 
/  3 – 447 – 417/  2 -، 252/  2د در موارد زیر آورده است: و امام احمد در مسند خو

33 – 49 – 92 – 94. 

، 92، 49، 33/  3حدیث را ابوداود در سنن خود کتاب الخراج ... باب فی اتخاذ الوزیر  -(1)

 آورده است. 94

شماره  1333، 1332/  2این حدیث را ابن ماجه در کتاب سنن خود باب العقوبات  -(2)

نهد ما  صکن که گفت: روزی رسول خدانقل می بز حضرت عبداهلل بن عمرا 4119

برم از وقتی که به پنج بالی خطرناک مبتال آمدند و گفتند: ای مهاجرین به خدا پناه می

در میان هر قومی فحشا به قدری گسترش یابد که علناً مرتکب آن شوند  -1شوید: 

های گذشته سابقه نداشته ود که در امتشهای واگیر و گرسنگی بر آنها مسلط میمرض

موقعی که در معامالت خود انصاف نداشته باشند و جانب تقوی را رعایت نکنند  -2است. 

و چون زکات اموال خود را  -3شوند. به تنگدستی، قحطی و حکمرانان ستمگر دچار می

ن نصیب آنها نخواهد آید و اگر به خاطر چهارپایان نباشد، اصالً بارانپردازند باران بند می



   

 

  

 
 

 

 ﴾06﴿  های هدایتمشعل

تمرین انواع ورزش که جسم را تقویت کند مثل تیراندازی، شنا، کشتی  -12

 .شو دو

 

 نتوشه دعوتگران و مربیا

 توانند نکات زیرا را از حدیث برگیرند:دعوتگران و مربیان می

هدای محولده قدوی    دادن به قلب، عقل و بدن، تا در انجدام مسدئولیت  اهمیت -1

 گشته و محبت، مغفرت و رضای خدا را به دست آورند.

جسدتن از خداوندد و   ضرورت آزادی از اسارت، تنبلی و ناتوانی، بدا یداری   -2

 آوردن هرآنچه خیر و منفعت انسان در آن باشد.کوشش در به دست

کندد، انسدان مسدلمان نبایدد در     هدا را سسدت مدی   بستن راه شیطان کده اراده  -3

هددای شددیطان گردیددده، همیشدده در افسددو  برخددورد بددا مشددکالت دچددار وسوسدده

 برگذشته به سر برد.

بدر   بلکه باید همه کارها را تقدیر خدای مختار و تواندا بداندد، اگرچده افسدو     

در زمدان حدج فرمودندد: ای کداش      صکار خیر اشکالی ندارد، چنانچه پیامبرفوت

 .(1)کردمآوردم و از اول نیت عمره میمن هم قبالً قربانی خود را نمی

                                                                                                
شان را بر و اگر عهد و پیمان خود را با خدا و رسولش بشکنند، خداوند دشمنان -4شد. 

و چون حاکمان آنها از اجرای  -5آنها مسلط خواهد کرد تا اموال آنها را غارت کنند. 

 شریعت خدا سرباز زنند، خداوند آنان را به جنگ داخلی مبتال خواهد کرد.

النبی  حجةی از حدیث طوالنی است که مسلم در صحیح خود کتاب الحج باب این قسمت -(1)

 آورده. 147شمارة  892 – 886/  21ص

شمارة  456 – 455/  21صالنبی صفة حجةابوداود در سنن خود کتاب المناسی باب  -

 آورده. 1915

 1127 – 1122/  21صالرسول حجة بو ابن ماجه در سنن خود کتاب المناسی با

 آورده. 3174شماره 

 آورده است. 143/  51و نسائی در سنن خود کتاب الحج باب الکراهیه فی الثیاب 

 321/  3و احمد در مسند خود  49 – 45/  21الحاج  سنةو دارمی در المناسی باب 

 آورده است.



   

 

  

 
 

 

 ﴾07﴿  های هدایتمشعل

شفقت و مهربانی نسبت به مسلمانانی که به شعائر دینی خود پایبند، ولی در  -4

هدا از تمدام آندانی کده بدا      دعوت و تبلیغ ضیعف اندد، زیدرا آنهدا بدا همده کوتداهی      

شوند و در باطن نسبت به اسالم و در ستیهند و به ظاهر مسلمان نامیده می صپیامبر

فرماید: و در هریدی از  می صمسلمین کینه دارند، بهترند و از اینجاست که پیامبر

 مؤمنین قوی و ضعیف، خیری نهفته است.



   

 

  

 
 

 

 ﴾08﴿  های هدایتمشعل

 الحديث الثاني
 اْلق َياَمة   يَ ْومَ  يَْأُتونَ  ُأمَّت ى م نْ  َأقْ َواًما أَلْعَلَمنَّ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هُ اللَّ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 

َبال   َأْمثَال   ب َحَسَنات    إ ْخَواُنُكمْ  إ ن َُّهمْ  َأَما ،َمْنُثورًا َهَباءً  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  فَ َيْجَعُلَها ب يًضا ت َهاَمةَ  ج 
ْلَدت ُكمْ  َوم نْ   اللَّه   ب َمَحار م   َخَلْوا إ َذا َأقْ َوام   َوَلك ن َُّهمْ  تَْأُخُذونَ  َكَما اللَّْيل   م نَ  ونَ َويَْأُخذُ  ج 

 .(1)«انْ تَ َهُكوَها
 

 حدیث دوم

یقیناً اقوامی از امت خود سراغ دارم که روز قیامت با » فرمودند: رسول خدا 

ل آنان را مانند شوند، ولی خدا اعماهایی از ثواب به درگاه خداوند حاضر میکوه

دهد، آنها از برادران و خویشاوندان شما مسلمانان هستند و حتدی  خاکستر برباد می

شوند حرام و حالل خدا را دارند، اما چون تنها میها را همچون شما زنده میشب

 «.کنندرعایت نمی

 

 شرح حدیث:

و سفارش همیشگی اسالم این بوده که انسان خدا را همواره مراقب اعمال 

کردار خود بداند و در خلوت و تنهائی او را ناظر و نگهبان تصور کند، تا حرمت 

دستورات او را نشکند و در تکالیف شرعی خود کوتاهی ننماید، و اگر احیاناً 

پایش از حدود خداوند در رفت بداند که خداوند به آنچه  مرتکب خطائی شد و

ردارد و تصمیم بگیرد تا دوباره باشد، پ، از خطاء دست باز او سر زده آگاه می

آن اشتباه تکرار نشود، حدیث مورد بحث ما دعوتی است آشکار به درنظر داشتن 

خدا و حیاء از او چه در تنهایی و خلوت و چه در مالء عام، و برای این که این 

آن را به صورت  صحقیقت برای همیشه در اعماق وجود انسان جای گیرد، پیامبر

شته و خبر داده که او به واسطه وحی از حالت گروهی از امت خود داستان بیان دا

های تهامه به میدان حشر حاضر هایی به انبوهی رشته کوهاطالع یافته که با ثواب

شود و علتش می شوند، ولی خداوند برای آن همه اعمال صالحه ارزشی قائل نمی

                                           
شماره  1418/  2حدیث را ابن ماجه در سنن خود کتاب الههد باب: ذکر الذنوب  -2-1 -(1)

 .2/  3إلی الجامع الصغیر  ةده و در الفتح الکبیر فی ضم الهیادآور 4245



   

 

  

 
 

 

 ﴾09﴿  های هدایتمشعل

کردند، و یت نمیهم آن است که آنها دور از چشم مردم حرام و حالل را رعا

این است تا ما از این داستان عبرت بگیریم و قبل از این که کار  صهدف پیامبر

از کار بگذرد به فکر عالج باشیم و در پرتگاهی که آنان افتاده اند سقوط نکنیم، 

پ، عبرت »    ﴾(1)﴿فرماید: چنانچه خداوند می

 .«بصیرتصاحبان بگیرید ای 
از آنجا که حاضر و ناظردانستن خداوند اسا  تعهد مسلمانان به اسالم را 

تری دهد، الزم است این مسئله از دو جهت مهم مورد بررسی دقیقتشکیل می

 واقع گردد.

 وسیله به وجودآورنده آن در وجود انسان چیست؟ -1

 وسلیه رشد دهنده آن چیست؟ -2

 

 در وجود انسانبوجودآورنده آن وسائل 

داند، چه در یقین کامل به این که خداوند هرآنچه از انسان سر زند می -1

﴿فرماید: تنهائی و چه در جمع مردم، چنانچه می            

        ﴾(2) « خدای و اوست

دهید ها و زمین، کارهای مخفیانه و آشکار شما و آنچه را انجام مینآسما

 .«داندمی
خداوند خود نیه این یقین را از وسائل بوجودآورنده تقوی دانسته و گفته: 

﴿       ﴾(3) « بدانید که خداوند آنچه را

 .«داند، پ، از او بترسیداست می های شماقلبدر 
شمارد و روز قیامت یقین کامل به این که خداوند همه اعمال انسان را می -2

دهد، اگر زشت باشد جهای زشت آن را داده و اگر نیکو جلو چشمش قرار می

                                           
 .2سورة حشر، آیة  -(1)

 .3سورة انعام، آیة  -(2)

 .235سورة بقره، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾11﴿  های هدایتمشعل

باشد جهای نیی آن را خواهد داد، انسان موقعی که به این حقیقت یقین کند، قبل 

سازد و از گمراهی دست برداشته به راه راست برطرف می از مرگ نواقص را

  ﴿فرماید: آید، خداوند میمی               

                      

           ﴾(1) « پ، نامه

مجرمین از محتویات بینی که شود، آنگاه میگذاشته میاعمال هرک، مقابلش 

ای است که از هی  کوچی و گویند: چگونه اعمالنامهافتند و میآن به هرا  می

کنند و پروردگارت مال خود را مشاهده میبهرگی فروگذار نکرده و همه ک، اع

 .«داردبر هیچک، ظلم روا نمی
 

 وسائل رشددهنده آن در وجود انسان

مواظبت بر طاعات و عبادات خصوصاً نمازهای فدرض و تهجدد، پرداخدت     -1

زکات و صدقات نافله، روزه ماه رمضان، حج و قرائت قرآن، ذکر، دعا و استغفار، 

هددان اطددراف، محاسددبه، تددوبیخ و مجددازات نفدد، در تیمددل در آفددرینش خددود و ج

 صورت کوتاهی یا تجاوز از حدود خدا.

همراهی با جماعت مسلمانان و دورنشددن از آن، زیدرا ایدن کدار راه را بدر       -2

بندد، چون شیطان در تنهایی فرصت را غنیمدت دانسدته و بده وسوسده و     شیطان می

حرف کند، شاید سر این که پیامبر به افهاید تا انسان را از راه خدا منفریب خود می

 صدهددد، و بددر آن تیکیددد دارد همددین باشددد، پیددامبر اسددالمجماعددت دعددوت مددی

فرمایند: از تفرقه بپرهیهید و جماعت را الزم بگیریدد، چدون شدیطان همیشده بدا      می

 .(2)افرادی است که تنها و از جماعت مسلمانان دور باشند

                                           
 .49سورة کهف، آیة  -(1)

 این قسمتی از حدیث ترمذی است که در کتاب الفتن باب )ما جاء فی لهوم -(2)

امام احمد نیه  9/  9شرح ابن العربی المالکی (آمده است )صحیح ترمذی به الجماعة

و در جائی دیگر ترمذی آن را با این الفاظ  71171/  5آن را مختصراً نقل کرده است. 



   

 

  

 
 

 

 ﴾10﴿  های هدایتمشعل

 توشه دعوتگران و مربیان

اضر و ناظردانستن خداوند در تمام حاالت و همه شرایط، زیدرا  ضرورت ح -1

این خصلت به خواست خداوند انسان را از لغهش و تجاوز از حدود الهی در امدان  

افهاید، چنانچده گذشدتگان   دارد، و بر پایبندی دقیق او به دستورات خداوند میمی

همدان دوران   امت اسالمی سعی در بارورنمودن این خصلت در فرزندان خدود در 

آمدوزان خدود را در   نقل است که چون خواست داندش  /کودکی داشتند، از جنید 

 این مورد امتحان کند، گفت:

خواهیم جهت تفریح از شهر بیرون شویم. الزم اسدت هریدی از شدما    فردا می

مرغی بردارد و در جائی که هیچک، او را نبیند ذبحش کند و جهت نهار با خدود  

شده حاضر شدند، به جده یدی نفدر کده     های ذبحهمگی با مرغ بیاورد، روزی بعد

رشم عمدل نکدردی، شداگر    مرغ خود را زنده آورد، شیخ از وی پرسید چرا به سفا

و شرط نمودی که مرغ را در جائی بکشم که هدیچک، مدا را نبیندد،    جواب داد: ت

  ولی من هرجا رفتم یکی با من بود. در خانده، بیدرون از آن و خالصده کدالم هدی     

جای خلوتی نیافتم تا وصیت تو را عمل کنم، شیخ گفت: آنک، که در همه جا با 

تو بود که بود؟ جدواب داد: خددا. آنگداه شدیخ او را در آغدوش گرفدت و گفدت:        

، و اینگونده بایدد خدود و اهدل و اوالد     (1)شاگرد عهیه و فرزند حقیقی من تو هستی

 خود را تربیت کنیم.

ت معانی در ذهن انسان، ما نباید فراموش کنیم نقش قصه در تفهیم و تثبی -2

که انسان فطرتاً به داستان عالقه بخصوصی دارد و شاید به همین علت باشد که در 

های زیادی آمده و خداوند نیه اهمیت این موضوع را بیان قرآن و سنت داستان

،          ﴾(2)﴿داشته و گفته: 

                                                                                                
د   َمعَ  الشَّْيطَانَ  فَإ نَّ  اْلَجَماَعَة، فَ ْليَ ْلَزم   اْلَجنَّة   ْحُبوَحةَ بَ  َأرَادَ  َفَمنْ »آورده است:   م نَ  َوُهوَ  اْلَواح 

 .26/ 11/  1 «دعَ َأب ْ  ن  الثْ نَ يْ 

 آورده است. 384/  4این داستان را امام غهالی در کتاب احیاء العلوم  -(1)
 .121سورة هود، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾11﴿  های هدایتمشعل

﴿      ﴾(1) «پیامبران های ما داستان

همانا در داستان گذشتگان  .کنیمبرای تثبیت و تسلی قلب تو بیان میپیشین را 

 .«در  بهرگی برای صاحبان بصیرت وجود دارد
را جماعت نیروهای انسانی را در کارهای خیر لهوم همراهی با جماعت، زی -3

ماند، تا شدیطان بدر او مسدلط شدود، و     گیرد و برای انسان وقتی باقی نمیبه کار می

 زندگی او را به فساد کشد.

ای بدر جماعدت تیکیدد کدرده اندد کده اسدالم را بددون         بهرگان دینی به انددازه 

اسدالم بددون    گویدد: مدی  جماعت نداقص دانسدته اندد، چنانچده حضدرت عمدر       

جماعت و جماعت بدون رهبری و رهبری بددون اطاعدت و اطاعدت بددون بیعدت      

 .(2)معنی ندارد

نبردن آن با گناهان دهد، و از بینهائی که انسان انجام میمحافظت بر نیکی -4

برد به ثروتمند چون انسانی که اعمال شایسته خود را با اعمال ناشایست از بین می

کند که به جای منفعت که مال بسیار خود را در جائی خرج میماند عقللی میبی

ضرر دارد و انسان باید بداند که هرچند بیشتر طاعت خداوند خود را به جای 

﴿گوید: شود، چنانچه میآورد هدایت او بیشتر شامل حالش می       

    ﴾(3) «را اختیار کردند آنان که راه هدایت و

 .«بر هدایت آنان افهودیم و به آنها تقوی ارزانی داشتیم

﴿            ﴾(4) « و
افهائیم، همانا خداوند آمرزنده صالحی انجام دهد بر حسنات او می کسی که عمل

 .«قدردان استو 

                                           
 .111سورة یوسف، آیة  -(1)

ول »از حضرت عمل نقل کرده، اما جمله آخر  79/  1این اثر را دارمی در سنن خود  -(2)
 را نیاورده است. «طاعة إل ببيعة

 .17سورة محمد، آیة  -(3)

 .23سورة شوری، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾13﴿  های هدایتمشعل

 الحديث الثالث
نْ َيا، ل يْ  َما» :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ  نْ َيا َوَما ل يْ  َول لد   َوالَّذ يْ  وَما ل لد 
ي نْ َيا َوَمَثلُ  َمثَل ي، َما ب َيد ه   نَ ْفس   َشَجَرة   تَ َتحْ  فَاْسَتَظلَّ  َصائ ف   يَ ْوم   ف ي َسارَ  َكَراك ب   إ ل الد 
 .«َوتَ رَْكَها ثُمَّ رَاحْ  نَ َهار   م نْ  َساَعةً 
 

 حدیث سوم:

نه من به دنیا تعلقی دارم و نه دنیا به من، به خدا قسدم  »فرمودند:  صرسول خدا

کندد و در راه  مثال من و دنیا به مسافری شباهت دارد که در روز گرمدی سدفر مدی   

 .(1)«دهده سفر خود ادامه مینشیند، سپ، بساعتی زیر درختی به استراحت می

 

 شرح حدیث:

خداوند انسان را آفرید، و او را خلیفه خود بر زمین مقرر داشت، تا به آبدادانی  

ای که برایش تعیین کرده و جهت آن بپردازد و از منافعش طبق دستورات و برنامه

او ابالغ آن پیامبرانی فرسدتاده اسدتفاده کندد و هرچده در انجدام ایدن مسدئولیت بده         

                                           
روایت کرده که  باز عبداهلل بن عبا  311/  1حدیث را امام احمد در مسند خود  -(1)

رسید و مشاهده کرد حصیری که روی آن  صنهد رسول اهلل  سروزی حضرت عمر

خوب بود شان اثر گذاشته است، سپ، گفت: چه خوابیده اند، از درشتی بر بدن مبارک

فرمود: ما لی و للدنیا ... تا آخر حدیث. ترمذی نیه  ص داشتید، رسول خدافرش نرمتری می

روایت کرده که  از عبداهلل ابن مسعود –الههد  –ابواب  –حدیث را در سنن خود 

بر حصیری درشتی خوابیدند که اثر آن بر بدن مبارکشان ظاهر شد،  صحضرت پیامبر

کردید، فرمودند: ما لی و للدنیا ... ی کاش فرش نرمتری اختیار میگفتیم: ای رسول خدا، ا

و ابن ماجه در سنن « 22319صحیح الترمذی بشرح ابن العربی المالکی »تا آخر حدیث. 

با عبارت دیگری حدیث را  4119شماره  1376/  2خود کتاب الههد باب مثل الدنیا 

 روایت کرده است.

نقل کرده و از  سالصالحین فضل الههد ... از ابن مسعود امام نووی این حدیث را در ریاض

 قول ترمذی گفته: حدیث حسن و صحیح است.

از عبداهلل بن  5545شماره  154/  5عالمه آلبانی نیه آن را در صحیح الجامع الصغیر 

 آورده است. بعبا 



   

 

  

 
 

 

 ﴾14﴿  های هدایتمشعل

هدا، درختدان، چهارپایدان،    کند از قبیدل خورشدید، مداه، سدتارگان، کدوه     کمی می

آسمان و زمین، و آب و هوا را در اختیار او قرار داده و اعالم داشت کده زنددگی   

وی در دنیا محدود اسدت و بعدد از ایدن زنددگی محددود دنیدا سدرای آخدرت در         

ود را دریافت کند و روانه باشد تا در آنجا جهای اعمال خوب و بد خانتظارش می

 بهشت یا دوزخ گردد.

هدای دنیدا را رهدا سدازد و همیشده      با توجه به موارد باال انسان عاقل بایدد جاذبده  

آخرت را در نظر داشته باشد، از هر گفتار و کرداری که او را به آخرت نهدیدی  

عی کندد  مند گردد، سکند دریغ نورزد و اگر الزم باشد تا از حق خود در دنیا بهره

به اندازه و طبق دستور دین خدا باشد، تا یکسره به دنیا تکیه نکند و بددان مشدغول   

فرموده است:  صنگردد و عمل برای آخرت را به فراموشی نسپارد، چنانچه پیامبر

عمر دنیا در مقایسه با آخرت ساعتی بیش نیست، و برای این کده ایدن حقیقدت در    

رت مثال بیدان کدرده و گفتده نده مدن بده دنیدا        نف، انسان مستقر شود، آن را به صو

خواهم بدان تعلقی داشته باشم، در حالی که تعلقی دارم نه دنیا به من و چگونه می

کندد و  من در دنیدا مانندد مسدافری هسدتم کده در روز بسدیار گرمدی مسدافرت مدی         

سازد تا ساعتی در سایه درختی بیاساید و خستگی خود را خستگی او را مجبور می

 رف نماید، سپ، به سفر خود ادامه دهد.برط

شدنی ها جای داده که دیگر فراموشاین حقیقت را طوری در نف، صپیامبر

﴿فرماید: نیست، و استفاده از مَثَل سنت خداوندی است، چنانکه خود می   

     ﴾(1) « ی است که هائاین مثلو

 .«زنیم تا بیندیشندبرای مردم می

﴿      ﴾(2) « خداوند

 .«زند تا پند پذیرندمیها را برای مردم مثل

                                           
 .21سورة حشر، آیة  -(1)

 .25سورة ابراهیم، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾15﴿  های هدایتمشعل

این است مفهوم درست حدیث باال، ولی از جائی که ظاهر حدیث مؤید این 

ور کلی ترک گفت، الزم است تا از دو جهت ذیل با امر است که باید دنیا را به ط

 تفصیل بیشتری در این موضوع بحث شود.

 

 گیری مسلمانان در قبال دنیاموضع -1

کردن دو شرط برای مسلمان جائه است، به هرانددازه کده بخواهدد از    با رعایت

 مند گردد.دنیا بهره

دوم این که دنیدا در  شرط اول این که دنیا را از راه حالل به دست آورد، شرط 

دست مسلمان باشد نه در قلب او به طوری که هروقت دین خدا به مال او احتیداج  

ای تقددیم کندد، و   ن را در راه رضای پروردگارش بدون هی  دغدغده آپیدا کرد، 

تمام آیات و احادیثی که در تمجید و تحسین دنیا وارد شده است، بر همین اسا  

 استوار است.

﴿اید: فرمخداوند می                     

                               

      ﴾(1) « ای اهل ایمان چیههای

نکنید و در استفاده از  حرامی شما حالل کرده بر خود ای که خداوند براپاکیهه

آنها از حدود تعیین شده تجاوز ننمائید که خداوند متجاوزان را دوست ندارد، و 

بخورید از رزق حالل و پاکی که خداوند به شما ارزانی داشته و تقوی خدائی را 

 .«که به آن ایمان داریدپیشه سازید 

﴿فرماید: و می                         

    ﴾(2) «پاکی که خداوند به شما  بخورید از رزق حالل و

نه او را عبادت داده و شکر نعمت خدا را به جا آورید، اگر واقعاً شما مخلصا

 .«کنیدمی

                                           
 .88 – 87سورة مائده، آیة  -(1)

 .114سورة نحل، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾16﴿  های هدایتمشعل

و نیه  ،(1)ت مال نیکو برای بنده نیکوفرموده: چقدر خوب اس صو پیامبر

فرمودند: دنیا  ،(2)و بهترین کاالی آن زن شایسته استفرموده: دنیا کاالئی است 

با همه آنچه در آن است نفرین شده، مگر ذکر خدا و متعلقات آن یا دانشمندان و 

 .(3)پژوهانیا دانش

بسیاری از بهرگان گذشته امت اسالمی نیه ثروتمند بودند، ولی دنیا در دست 

شان، به طوری که در موقع جهاد و قربانی آن را فدای دین آنها بود نه در قلب

روزی  ورزیدند. حضرت ابوبکر صدیق کردند و در بخشش آن بخل نمیمی

ات چه خانواده تمام مال خود را خیرات کرد و وقتی از او پرسیدند: برای

و حضرت عثمان در یکی از  .(4)گذاشتی، گفت: خدا و رسولش را گذاشتم

                                           
از عمرو بن العاص روایت  212 – 197/  41این حدیث را امام احمد در مسند خود  -(1)

به من سفارش کرد که لبا  و سالح خود را برگیر و نهدم بیا. خدمت  صکرده که پیامبر

سپ، گرفتند، به قامتم نگاهی عمیق انداختند، مبارک رسیدم، در حالی که وضوء می

ای جهاد سازم که خداوند تو را سالم نگه خواهم ترا به امارت لشکری روانهفرمودند: می

سازد و قسمت بهرگی از غنائم را به تو خواهم داد. دارد و غنائم بسیاری نصیبت میمی

آوردن مال مسلمان نشدم، بلکه من برای به دست صگوید، گفتم: ای رسول خداعمرو می

 صپسندیدم و همراهی رسول خدا را دوست داشتم، آنگاه رسول خدااز قلب اسالم را 

 فرمودند: ای عمرو چقدر خوب است مال نیکو برای مرد صالح.

 1191/  2 الصالحة ةحدیث را امام مسلم در کتاب الرضاع باب: خیر متاع الدنیا المرأ -(2)

 آورده است. باز عبداهلل بن عمرو 1467شماره 

با عبارتی دیگر آورده  1855شمار  596/  1کاح باب افضل النساء و ابن ماجه در کتاب ن

 آمده است. 116/  2آورده و در الفتح الکبیر  168/  2است و امام احمد در مسند خود 

 از ابوهریره روایت کرده است. 198/  9این حدیث را ترمذی در کتاب الههد  -(3)

آورده است، و در  4112شماره  1377/  2و ابن ماجه در کتاب الههد باب مثل الدنیا 

 نیه آمده است. 116/  2الفتح الکبیر 

روزی دستور  صگوید: پیامبر خداروایت کرده، او می باین حدیث را عمر بن خطاب -(4)

داد تا مال خود را صدقه کنیم آن روز من مال زیادی داشتم با خود گفتم: اگر روزی بتوانم 

وز همین امروز است، پ، نصف مال خود را صدیق سبقت جویم، آن ر ساز ابوبکر

فرمود: چقدر برای فرزندان خود گذاشتی، گفتم: به همین اندازه، سپ،  صآوردم، پیامبر 

فرمود: چقدر برای فرزندان خود گذاشتی،  صبا همه دارائی خود آمد، پیامبر سابوبکر



   

 

  

 
 

 

 ﴾17﴿  های هدایتمشعل

ها تمام لشکر را از مال شخصی خود مجهه و به قدری موجبات رضای جنگ

 فرمود: پ، از این هرکاری از عثمان  صخدای خود را فراهم کرد که پیامبر

و  .(2)خیرات کرد نصف مال خود را سو حضرت عمر .(1)سر زند بخشیده است

در وقت هجرت تمام مال خود را فدا کرد، تا بتواند هجرت  سحضرت صهیب

 .(3)فرمود: صهیب در معامله خود سود زیادی برد صکند و پیامبر

 

 آیات و احادیث دیگر در مذمت دنیا -2

آیات و احادیث بسیاری غیر از حدیث مورد بحث وجود دارد که انسان را از 

 آوریم:دارد، و ما بعضی از آنها را اینجا میه آن برحذر میدنیا و اعتماد ب

﴿                              

                         

                                 

          ﴾(4) 
ها فرو فرستادیم، تا با آن که از آسمانزندگی دنیا به آبی ماند محققاً در مثل »

باران انواع مختلف گیاه زمین را از آنچه آدمیان و حیوانات تعذیه کنند بروید، تا 

آنگاه که زمین از خرمی و سبهی به خود زیور بسته و آرایش کند و مردمش خود 

 را برآن قادر و متصرف پندارند که ناگهان فرمان ما به شب یا روز دررسد و آن

                                                                                                
اهم کرد. )ترمذی گفت: اهلل و رسولش را گذاشتم. گفتم: ای ابوبکر هرگه از تو سبقت نخو

آورده است، دارمی در کتاب زکات باب  باین حدیث را در باب مناقب ابوبکر و عمر

 آورده است. 392، 391/  1الرجل یتصدق بجمیع ما عنده 

این حدیث را امام احمد در مسند خود از عبدالرحمن بن خباب اسلمی و عبدالرحمن بن  -(1)

 (.193/  21الربان للساعتی  سحر به طور مرفوع نقل کرده است )الفتح

 صحبت در این مورد قبالً گذشت. -(2)

 به نقل از ابن هشام. 224، 223/  2از ابن کثیر  صمراجعه شود به سیرت پیامبر -(3)

 .24سورة یون،، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾18﴿  های هدایتمشعل

همه زینت و زیور زمین را درو کند، و زمین چنان خشی شو که گوئی دیروز در 

 .«آن هی  نبود
 کند.اینگونه خدا آیاتش را با مثال روشن برای اهل فکر بیان می

﴿                          

             

﴾(1) «که ما آب بارانی از  مثال بهندنیا را ی پیامبر! برای امت چنین زندگانی ا

آسمان نازل کردیم، و با آن آب درختان و نباتات گوناگون زمین درهم پیچیده و 

بروید، سپ، صبحگاهی همه درهم شکسته و خشی شود و به دست بادها خرم 

 .«زیر و زبر و فانی گردد و خدا بر هرچیه در عالم اقتدار کامل دارد

﴿                                 

                              

                          

    ﴾(2) «ای است ه زندگی دنیا به حقیقت بازیچهبدانید ک

آرایش و خودستائی میان یکدیگر و حرص افهودن مال طفالنه، و لهو و عیاشی و 

و فرزندان این حقیقت دنیاست و در مثل مانند بارانیست که به موقع ببارد و گیاهی 

در پی آن بروید که کفار را به شگفت آرد، سپ، بنگری که زرد و خشی شود 

و در عالم آخرت عذاب سخت جهنم و آمرزش و خشنودی حق است و و بپوسد 

 .«بدانید که دنیا جه متاع فریب و غرور چیهی نیست

﴿                       

                             

       ﴾(3) « مردم ظاهر بین

                                           
 .45سورة کهف، آیة  -(1)

 .21سورة حدید، آیة  -(2)

 .14سورة آل عمران، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾19﴿  های هدایتمشعل

ها و فرزندان و میل به زنمحبت و آرایش شهوات که عبارت از  دنیاپرست را

و مهارع و امالک  دار نیکو و چهارپایانهای نشانههای زر و سیم و اسبهمیان

است، در نظر زیبا و دلفریب است، لیکن اینها همه متاع زندگی فانی دنیا است، و 

 .«نهد خدا است همان منهل بازگشت نیکو

﴿                        

 ﴾(1) « زندگی دنیا شما را  د حق است، پ، برحذروعده خداونهمانا

 .«نفریبد، و شیطان به عفو و کرم خداوند شما را مغرور نسازد
فرماید: دنیا در مقابل آخرت به اندازه مقدار آبی است که نیه می صو پیامبر

و فرمودند: در دنیا  .(2)داریدچون انگشت خود را در آب داخل کنید با خود برمی

 .(3)هستی غریب یا مسافرچنان باش که گویا 

داشت، اگر دنیا به اندازه پر مگسی ارزش می»و در حدیث دیگری آمده: 

 .(1)«دادخداوند به کفار یی لیوان آب هم نمی

                                           
 .33ة سورة لقمان، آی -(1)

نعیمها واهلها. باب فناء الدنیا  صفةو نةالجاین حدیث را امام مسلم در صحیح خود کتاب:  -(2)

آورده است، و ترمذی در سننش کتاب  2858شماره  2193/  4« مةو بیان الحشر یوم القیا

 [ آورده.199/  9الههد ]صحیح الترمذی بشرح )امام ابن العربی المالکی( 

تقریباً با همین  4118شماره  1376/  2کتاب الههد باب مثل الدنیا  و ابن ماجه در سننش

 الفاظ آورده است.

و در  311/  3آورده است و در الفتح الکبیر  231، 229/  4و امام احمد در مسندش 

 آمده است. 214ریاض الصالحین باب فضل الههد فی الدنیا ص 

/  8کن فی الدنیا...  صباب قول النبی این حدیث را بخاری در صحیح خود کتاب الرقاق  -(3)

روایت کرده است، و ترمذی در سننش کتاب الههد باب ما جاء  باز عبداهلل بن عمر 111

 فی قصر االمل آورده است.

آورده و  4114شماره  1378/  2و ابن ماجه در سننش کتاب الههد باب مثل الدنیا 

 را برآن افهوده است.« اْلُقُبور   َأْهل   م نْ  نَ ْفَسكَ  َوُعدَّ »عبارت: 

تقریباً با همین الفاظ آورده است، و در فتح  132، 41، 24/  2و امام احمد در مسندش 

آمده است، و بخاری در  216و در ریاض الصالحین باب فضل الههد ص  333/  2الکبیر 

 آورده است. 847شماره  329المقاصد الحسنه ص 



   

 

  

 
 

 

 ﴾31﴿  های هدایتمشعل

آیات و احادیث بسیاری در این مورد هست که مراد همه آنها مذمت دوستی 

ه شود، گرفتن به دنیاست، به طوری که خدا و آخرت به فراموشی سپردو تعلق

 ﴿فرماید: چنانچه خداوند می              

                             

    ﴾(2) « امید مالقات ما را ندارند، و به که آنانی

زندگی دنیا راضی و مطمئن شدند و از آیات ما غافل گشته اند، آنان به سبب 

 .«گیرنداعمال خود در آتش جا می

﴿                          

    ﴾(3) « متاع زودگذر باشد در هرک، طالب

دهیم، سپ، جهنم را نصیب او دنیا هرقدر بخواهد بهر که خواسته باشیم می

 .«کنیم که با نکوهش و مردودی به آن درآیدمی
 

 توشه دعوتگران و مربیان

و آخرت غافل داشتن از اعتماد و توکل بر دنیا به طوری که از خدا  برحذر -1

شویم، زیرا دنیا سرای ماندن نیست، چنانکه قرآن از زبان مؤمن قوم فرعون نقل 

           ﴿کند: می

﴾(4) «رای آخرت س ای قوم! من بدون شی زندگی دنیا متاعی بیش نیست، و

 ﴿گوید: می و خداوند به پیامبرش حضرت محمد  «ابدی است     

                                                                                                
باب ما جاء فی هوان الدنیا علی اهلل عهوجل از  حدیث را ترمذی در سننش کتاب الههد -(1)

 1377/  2سهل بن سعد آورده است، و ابن ماجه در سنن کتاب الههر باب مثل الدنیا 

/  2و در کشف الخفاء  47/  3با لفظی دیگر آورده است، و در الفتح الکبیر  411شماره 

 است. آمده 218و در ریاض الصالحین باب فضل الههد فی الدنیا ص  217

 .8و  7سورة یون،، آیة  -(2)
 .18سورة اسراء، آیة  -(3)

 .39سورة غافر، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾30﴿  های هدایتمشعل

    ﴾(1) «خرت بهتر و کاالی دنیا کم است، و آ :بگو

 .«استپایدارتر برای متقیان 

﴿        ﴾(2) « پ، متاع زندگی

 .«در مقابل آخرت خیلی کم استدنیا 
صبر و استقامت بر مشکالت زندگی تا وقت مالقات خدا، پیامبر در  -2

حدیث به این نکته اشاره کرده، آنجا که خود را به مسافری مانند نموده که در 

یی ساعت از شود، برای پردازد و چون خسته میروز بسیار گرمی به مسافرت می

های سفر کند، سپ، با تحمل مشقتآید، و استراحت میسواری خود فرود می

های و دهد، تا به مقصد رسد، و اینگونه مسلمان زحمتبه راهش ادامه می

ها و و گاهی دچار مصیبت ،کندهای زیادی را در زندگی خود تحمل میمشقت

صبر کند و از خدای خود شود، در این میان وظیفه او این است که بالها می

کمی بگیرد، و هرگاه خسته شد مقدار کمی استراحت کند، و سپ، به راه 

 پرمقت خود ادامه دهد تا به مالقات خداوند نایل آید.

استفاده زیاد از مثل در دعوت و تبلیغ و تربیت، زیرا موقعی که انسان از  -3

شوند، و معنای سخن مثل در سخن خود استفاده کند، شنوندگان زود خسته نمی

﴿گوید: کنند، به همین مناسبت خداوند میرا بهتر درک می      

       ﴾(3) «که هایی است و این مثال

 .«کندزنیم که به جه علماء کسی آنها را درک نمیبرای مردم می

                                           
 .77، آیة ءسورة نسا -(1)

 .38سورة توبه، آیة  -(2)

 .43سورة عنکبوت، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾31﴿  های هدایتمشعل

 رابعالحديث ال

ًيا َمر يًضا يَ ُعودُ  رَُجل   م نْ  َما» :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ   َمَعهُ  َخَرجَ  إ لَّ  ُمْمس 
ُعونَ  ُعونَ  َمَعهُ  َخَرجَ  ُمْصب ًحا أَتَاهُ  َوَمنْ  ُيْصب حَ  َحتَّى َلهُ  َيْستَ ْغف ُرونَ  َمَلك   أَْلفَ  َسب ْ  أَْلفَ  َسب ْ

ىَ  َحتَّى َلهُ  ْغف ُرونَ َيْست َ  َمَلك    .(1)«يُْمس 
 

 حدیث چهارم

چون کسی شب هنگام مریضی را عیادت کند، هفتاد »فرمودند:  رسول خدا 

نمایند، ههار فرشته او را همراهی کرده تا صبح برایش از خداوند طلب آمرزش می

و کسی که در وقت صبح مریضی را عیادت کند هفتاد ههار فرشته او را همراهدی  

 «.نمایندرده تا شب برای او طلب آمرزش میک

 

 شرح حدیث

از آنجا که رسالت فرد مسلمان خیرخواهی، راهنمائی و ارشاد مدردم بده سدوی    

های مؤثر در باشد، بر وی الزم است تا وسائل و راهراه راست خداوند با عهت می

                                           
آمده است، و ابوداود در سننش کتاب  111/  3حدیث با این عبارت در الفتح الکبیر  -(1)

سبعون »با این الفاظ آورده است:  3198شماره  476 – 475/  3 ةادالجنائه باب فضل العب

... یستغفرون له حتی یمسیَ الجنةألف ملی یستغفرون له حتی یصبح وکان له خریف فی 

المریض  ة، و ترمذی در سنن کتاب الجنائه باب ما جاء فی عیادلجنةوکان له خریف فی ا

ال صلی علیه سبعون ألف ملی حتی إغدوة  با این الفاظ آورده: ما من مسلم یعود مسلماً

فی إال صلی علیه سبعون ألف ملی حتی یصبح وکان له خریف  عشیةیمسی وإن عاده 

 وگفته این حدیث حسن و غریب است.« الجنة

 464 – 463/  1و ابن ماجه در سنن کتاب الجنائه باب ما جاء فی ثواب من عاد مریضاً 

به  121، 118/  1است، و امام احمد در مسندش با الفاظی دیگر آورده  1442شماره 

 همین معنا آورده است.

المریض وتشییع المیت به نقل از ترمذی آورده  ةامام نووی در ریاض الصالحین کتاب عیاد

 است.

از حضرت علی روایت  2293شمار  166/  5عالمه آلبانی نیه در صحیح الجامع الصغیر 

 کرده است.
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عایدت  آوردن قلوب آنها را بشناسد و در این زمینه رکسب محبت مردم و به دست

آداب اجتماعی از قبیل عیادت مریض، جواب عطسه، خیرخواهی، قبدول دعدوت،   

پرسدی مدردم بهرگتدرین تدیثیر را دارد.     رویی، کمی به نیازمنددان و احدوال  گشاده

حدیث مورد بحث، ما را به لهوم عیادت مدریض و اجدر و پداداش کسدی کده ایدن       

گوید: اگر کسی ند، و میکدهد، راهنمائی میعمل اجتماعی پسندیده را انجام می

در شب به عیادت مریضی برود، هفتاد ههار فرشته او را همراهی کرده تا صدبح در  

کنند، و اگر در صبح مریضی را عیادت کند نیه همین اجر را حق او دعای خیر می

 دارد.

 االن خوب است با هم به احادیثی دیگر در این زمینه گوش فرا دهیم.

گوید: ای فرزند آدم چرا د: خداوند در روز قیامت میفرمایمی صپیامبر اکرم

دهدد: پروردگدارا   موقعی که مریض شدم مدرا عیدادت نکریدد؟ انسدان جدواب مدی      

توانستم تو را عیدادت کدنم و تدو پروردگدار جهانیدان هسدتی، خداوندد        چگونه می

ام مدریض شدده و او را عیدادت نکدردی، آیدا      گوید: آیا ندانستی که فالن بندده می

 یافتی؟کردی من را در آنجا میستی اگر او را عیادت میندان

گویدد: چطدور   من از تو غذا خواسدتم و تدو نددادی، انسدان مدی      ،ای فرزند آدم

گوید: آیا فدالن  خواستم تو را غذا دهم و تو خدای جهانیان هستی، خداوند میمی

دادی مدی بنده من از تو غذا خواست و تو ندادی؟ آیا ندانستی که اگدر بده او غدذا    

 یافتی؟عوضش را نهد من می

گویدد: چطدور   از تو آب خواستم به من آب ندادی، انسان مدی  ،ای فرزند آدم

گویدد: فدالن   خواستم تو را آب دهم و تو خدای جهانیان هستی؟ خداوندد مدی  می

بنده من از تو آب خواست و تو به او آب ندادی، آیا ندانستی کده اگدر بده او آب    

 .(1)یافتیهدم میدادی عوضش را نمی

                                           

شماره « المریض ةواآلداب، باب فضل عیاد الصلةالبر و»سلم در کتاب این حدیث را امام م -(1)

از ابوهریره چنین  414/  2از ابوهریره روایت کرده است. و امام احمد در مسندش  2569

فرماید که خداوند فرمود: مریض شدم و از خداوند نقل می صروایت نموده که پیامبر

فرمایند: می صا فرزند آدم مرا آب نداد، پیامبرفرزند آدم مرا عیادت نکرد، و تشنه شدم، ام

ای از بندگانم در روی زمین شوی، فرمود: بندهگفتم: ای پروردگار! آیا تو هم مریض می
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ها را عیادت کنید، گرسنگان فرماید: مریضمی صو در حدیث دیگری پیامبر

 .(1)را غذا بدهید و اسیران را آزاد سازید

کند، تا هنگدام  فرماید: وقتی فرد مسلمان از برادر مسلمان خود عیادت میو می

ال برگشت در خرفه بهشت است، کسی پرسید: خرفه بهشت چیست؟ فرمودندد: بد  

 .(2)آن

 

 توشه دعوتگران و مربیان

لهوم عیادت مریض به عنوان رعایت یی عمل اجتماعی بسیار مهم، و مدد   -1

 نظر قراردادن نکات ذیل برای تسهیل هرچه بیشتر کار.

شددن  به یادداشتن مقدار اجر و مهدی که برای فدرد مسدلمان از موقدع بیدرون     -

 شود.جهت انجام این مهم تا برگشت حاصل می

                                                                                                
نوشاند، در رود، و تشنه را آب نمیشود، اما کسی به عیادت او نمیمریض یا تشنه می

 کنند.خود را از من دریافت میصورت یکه اگر به عیادت بروند، یا تشنه را آب دهند، مهد 

حدیث را بخاری در کتاب صحیح خود در کتاب الجهاد باب فکاک االسیر از ابی موسی  -(1)

يرَ  يَ ْعن ى - اْلَعان ىَ  ُفك وا»با این الفاظ آورده است:  و  «اْلَمر يضَ  َوُعوُدوا اْلَجائ عَ  َوَأْطع ُموا - اأَلس 
 اْلَعان ىَ  ُفك وا»مهمانی عروسی با این لفظ آورده:  در کتاب نکاح باب لهوم اجابت دعوت و

يُبوا  َوُعوُدوا اْلَجائ َع، َأْطع ُموا»و در باب األطعمه با این لفظ:  «اْلَمر يضَ  َوُعوُدوا الدَّاع َى، َوَأج 
المریض و در کتاب األحکام، باب  ةو در طب باب وجوب عیاد «اْلَعان يَ  َوُفك وا اْلَمر يَض،

يُبوا اْلَعان ىَ  ُفك وا»با لفظ:  ةحاکم الدعوال بةإصا و ابوداود در کتاب الجنائه باب  «الدَّاع ىَ  َوَأج 

آورده است، و دارمی در سننش باب فکاک األسیر با  3115الدعاء للمریض ... شماره 

وایت کرده و امام احمد در مسند خود نیه حدیث را ر «اْلَجائ عَ  َوَأْطع ُموا اْلَعان ىَ  ُفك وا»لفظ: 

 است.
 سالمریض از ثوبان ةواآلداب، باب فضل عیاد لصلةامام مسلم حدیث را در کتاب البر وا -(2)

 َحتَّى اْلَجنَّة   ُخْرَفة   ف ى يَ َزلْ  َلمْ  اْلُمْسل مَ  َأَخاهُ  َعادَ  إ َذا اْلُمْسل مَ  إ نَّ »با لفظ:  صغالم رسول اهلل
عَ   َوَما !اللَّه   َرُسولَ  يَا: ق يلَ  .اْلَجنَّة   ُخْرَفة   ف ى يَ َزلْ  َلمْ  َمر يًضا َعادَ  َمنْ »و در روایتی دیگر:  «يَ ْرج 
 آورده است. 2568شماره  «َجَناَها: قَالَ  اْلَجنَّة ؟ ُخْرَفة  

المریض آورده، و امام احمد در  ةترمذی در سنن خود کتاب الجنائه باب ما جاء فی عیاد

 روایت کرده است.مسند خود با عبارتی مختلف این حدیث را 
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شدن تا برگشت رحمت خداوند همراه به یادداشتن این مسئله که وقت بیرون -

 و همگام اوست.

به یادداشتن این که بدون رعایت این آداب اجتماعی انسان هرگه موفدق بده    -

 کسب اعتماد مردم و تیثیر بر آنها نخواهد شد.

و در آخر به یادداشدتن ایدن کده عبدادت مدریض حدق مسدلم بدرادر مسدلمان           -

 وست.ا

 -1چنانچدده در حدددیث آمددده: حددق مسددلمان بددر مسددلمان پددنج چیدده اسددت:     

 -5قبدول دعدوت.    -4تشدییع جندازه.    -3عیدادت مدریض.    -2دادن سدالم.  جواب

 .(1)دادن عطسهجواب

                                           
بخاری این حدیث را در کتاب الجنائه باب: األمر باتباع الجنائه از ابوهریره روایت کرده  -(1)

 است.

آورده است،  2162و مسلم در کتاب سالم باب: من حق المسلم للمسلم، رد السالم شماره 

مؤمن علی لل»و ابوداود در سنن خود کتاب الجنائه باب النهی عن سب األموات با لفظ: 

 آورده است.« المؤمن ست خصال

المریض و امام احمد در مسند خود با  ةابن ماجه نیه در کتاب الجنائه باب ما جاء فی عیاد

 الفاظ مختلفی آورده است.
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 الحديث الخامس

 َحتَّى تُ ْؤم ُنوا َول ُنوا،تُ ْؤم   َحتَّى اْلَجنَّةَ  َتْدُخُلوا ل» :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
َنُكمْ  السَّلمَ  َأْفُشوا َتَحابَ ْبُتْم؟ فَ َعْلُتُموهُ  إ َذا َشْيء   َعَلى َأُدل ُكمْ  َأَول َتَحاب وا،  .«بَ ي ْ
 

 حدیث پنجم:

شوید تا ایمان بیاورید، و ایمان شدما کامدل   داخل بهشت نمی»فرمود:  صپیامبر

ته باشید، آیا شدما را بده کداری راهنمدائی     شود تا نسبت به همدیگر محبت داشنمی

شدود، سدالم را بدین خدود     نکنم که چون انجامش دهید محبت بین شما برقرار مدی 

 .(1)«پخش سازید!

 

 شرح حدیث

این حدیث شامل یکی از آداب اجتماعی، بدهرگ اسدالم اسدت کده نقدش بده       

آرامش سهائی در کسب اعتماد و دوستی مردم دارد و برای آنان احسا  امنیت و 

آورد، این ادب بهرگ اسالمی اشاعه و نشر فرهنگ سالم در بدین  را به ارمغان می

                                           

إال  لجنةبیان أنه ال یدخل ا»این حدیث را مسلم در صحیح خود در کتاب االیمان باب:  -(1)

است. بخاری نیه در االدب المفرد باب افشاء السالم آورده  54حدیث شماره « المؤمنون

 از ابوهریره روایت کرده است. 981حدیث شماره 

تقریباً با  5193ابوداود هم در سنن خود کتاب األدب باب افشاء اسالم حدیث شماره 

 همین الفاظ آورده است.

و  ببن عوامالقیامه از زبیر  صفةترمذی حدیث را به عنوان قسمتی از حدیثی در أبواب 

 روایت کرده است. سهمچنین در ابواب االستئذان باب ما جاء فی افشاء السالم از ابوهریره

و باب افشاء السالم به  68ابن ماجه در مقدمه سنن خود باب فی االیمان حدیث شماره 

 مانند ابوداود روایت کرده است. 3693شماره 

 ایت کرده است.و امام احمد در مسندش در چندین مورد حدیث را رو

ي َوالَّذ ي»و در الفتح الکبیر با لفظ:  ُنوا َحتَّى اْلَجنَّةَ  َتْدُخُلوا ل ب َيد ه   نَ ْفس   آمده است. «تُ ْؤم 

به  سامام نووی در ریاض الصالحین کتاب السالم باب نقل السالم واألمر بافشائه از ابوهریره

صقر در مختار الحسن و الصحیح نقل از مسلم روایت کرده است، چنانچه شیخ عبدالبدیع 

 به نقل از مسلم آورده است. ساز ابوهریره 614شماره 
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مسلمانان است؛ تا امنیت شامل حدال همدة افدراد جامعده اسدالمی گدردد، و وسدیله        

به خاطر ایدن کده مسدلمانان را بده      صبهرگی در ایجاد الفت و محبت باشد، پیامبر

بهرگ اسالمی فرا خواند به ذکدر مندافع    اجرا و فرمانبرداری هرچه  بیشتر این ادب

هدای آن در گدرو   شدن در جندت و اسدتفاده از نعمدت   آن پرداخته و فرموده: داخل

آوردن شماسددت و برخوردارشدددن شددما از شددیرینی ایمددان در گددرو محبددت ایمددان

خالصانه نسبت به همدیگر است، و این محبت بدون اشاعه فرهنگ سالم عمومیت 

سی که فواید یاد شده در حدیث را بداند، امکان ندارد که یابد، بدون شی کنمی

از اجرای امر و دستور سالم خودداری کند و چه نیکو گفته پیامبر کده مدن دارای   

 .(1)بیانی مختصر ولی پرمحتوا هستم

 

 آیات و احادیثی دیگر در موضوع سالم

﴿                         

  ﴾(2) های نشوید که متعلق به شما نیست، ای مؤمنان وارد خانه

کردن بر ساکنان آن این کار برای شما بهتر است، گرفتن و سالماجازه مگر بعد از

 .امید است شما این دستورات را مد نظر داشته باشید

                                           
این حدیث جهئی از حدیثی است که مسلم در صحیح خود کتاب المساجد و مواضع  -(1)

ْرتُ »با این لفظ روایت کرده است:  ساز ابوهریره ةالصال  َوُأوت يتُ  اْلَعُدوِّ  َعَلى ب الر ْعب   ُنص 
َنَما اْلَكل م   َجَوام عَ  َعتْ  اأَلْرض   َخَزائ ن   ب َمَفات يح   أُت يتُ  نَائ م   أَنَا َوبَ ي ْ  .«َيَدىَّ  ف ى فَ ُوض 

 بُع ْثتُ »نصرت بالرعب ... با لفظ:  صو امام بخاری در کتاب الجهاد باب فی القول النبی 
و در باب «  فاتیح الکلم...رویا اللیل بالفظ. أعیت م»و در کتاب التعبیر باب:  «اْلَكل م   ب َجَوام ع  

آورده « بعثت بجوامع الکلم صقول النبی »المفاتیح فی الید و در کتاب االعتصام باب: 

 است.

« با لفظ أعطیت جوامع الکلم الغنیمةباب ما جاء فی »و ترمذی در صحیح خود أبواب السیر 

 ونسائی در سنن کتاب الجهاد باب وجوب الجهاد با عبارت بخاری آورده.

 مام احمد در چندین مورد حدیث را در مسند خود روایت کرده است.ا

 .27سورة نور، آیة  -(2)
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﴿           

﴾(1) «سالم پربرکت و ای شدید بر همدیگر سالم کنید، نههر وقت داخل خا

 .«پاکی که به فرمان خدا مقرر است

﴿       ﴾(2)« و هنگامی که به شما

 «درود گویند، شما درودی نیکوتر از آن، یا همانندش را پاسخ دهید

﴿                          

   ﴾(3) .«راهیم به تو رسیده است؟ در بهرگوار ابا خبر مهمانان سآی

آن زمانی که بر او وارد شدند و گفتند: سالم. گفت: سالم بر شما، مردمان ناآشنا 

 .«و ناشناسی هستید
 صگوید: مردی از رسول خدامیبعمرو بن العاص حضرت عبداهلل بن

پرسید: کدام بخش از دستورات اسالم از همه بهتر است، فرمودند: غذادادن 

 .(4)شناسیشناسی یا نمیکردن بر کسی که آن را میمگرسنگان و سال

فرمودند: موقعی که خداوند آدم را  صفرماید: پیامبرمی سحضرت ابوهریره

خلق کرد، گفت: برو برآن جماعت مالئکه سالم کن و جواب را خوب گوش 

کن، زیرا جواب آنها هدیه و سالم تو و فرزندان تو است، آدم رفت و فرشتگان را 

                                           
 .61سورة نور، آیة  -(1)

 .86سورة نساء، آیة  -(2)

 .25و  24سورة ذاریات، آیة  -(3)
و در کتاب االستئذان باب «  اطعام الطعام...»حدیث را بخاری در کتاب االیمان باب  -(4)

 آورده است.« المعرفةو غیر ةفالسالم للمعر»

روایت نموده  باز عبداهلل بن عمر«.  بیان تفاضل اإلسالم ..»مسلم نیه در کتاب االیمان باب 

و نسائی در  5194است، ابوداود در سنن خود در کتاب االدب باب افشاء السالم شماره 

 کتاب اإلیمان باب أی اإلسالم خیر آورده است.

 آورده. 3235ر کتاب االطعمه باب الطعام شماره و ابن ماجه در سنن خود د

 و امام احمد در مسند خود با لفظ ای االعمال خیر آورده است.
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اهلل،  حمةالم کرد: السالم علیکم، مالئکه جواب دادند: السالم علیکم ورچنین س

 .(1)را افهودند« اهلل حمةر»در جواب 

 ما را به هفت چیه فرمان دادند: صگوید: پیامبرب میء بن عازحضرت برا

کمی به ضعیفان.  -4جواب عطسه.  -3تشییع جنازه.  -2عیادت مریض.  -1

کمی به کسی قسم خورده در انجام آنچه  -7. سالم -6کمی به مظلومان.  -5

 .(2)برآن قسم یاد کرده

گوید: که میصرسول اهللگوید: شنیدم از میس حضرت عبداهلل فرزند سالم

ای مردم سالم را میان خود پخش کنید، و گرسنگان را غذا دهید و صله رحم را 

                                           
چنین روایت  این حدیث را بخاری در کتاب االستئذان باب بدو السالم از ابوهریره  -(1)

کرده است: خداوند آدم را مطابق صورت خویش آفرید، به قامت شصت ذراع سپ، 

رو برآن جمع فرشتگان نشسته سالم کن، و جواب آنها را گوش کن که جواب گفت: ب

آنها سالم تو و فرزندانت است، پ، آدم آمد بر فرشتگان چنین سالم کرد: السالم علیکم. 

 اهلل وبرکاته. حمةآنها جواب دادند: السالم علیی ور

روایت  س.. از ابوهریره. لجنةوصفته ... باب یدخل ا الجنةامام مسلم نیه حدیث را در کتاب 

 کرده است.

 در مسند امام احمد و الفتح الکبیر نیه حدیث وارد شده است.

حدیث را بخاری در کتاب االستئذان باب افشاء السالم با همین لفظ روایت کرده که  -(2)

، م  َتَخت   َعنْ  َونَ َهانَا اْلف ضَّة ، ف ى الش ْرب   َعن   َونَ َهى»دنباله آن از این قرار است:   رُُكوب   َوَعنْ  الذََّهب 
، اْلَحر ير ، لُْبس   َوَعنْ  اْلَمَياث ر ، يَباج  ، َوالدِّ َرق   َواْلَقسِّىِّ ْسَتب ْ  .«َواإل 

همچنین در کتاب الجنائه و در مظالم، نکاح، اشربه، لبا  و ادب با عبارات مختلف این 

 حدیث را روایت کرده است.

و الهینه باب تحریم استعمال إناء الذهب... شماره مسلم نیه در صحیح خود کتاب اللبا  

 مانند بخاری آورده است. 2166

باب در امر باتباع الجنائه « الجنائه»ترمذی هم در سنن خود کتاب االدب و نسائی در کتاب 

 آورده است. امام احمد نیه حدیث را در مسند خود روایت کرده است.« ابرار قسم»وباب 
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با اطمینان خاطر  رعایت کنید، و در هنگامی که مردم خوابیده اند، نماز بخوانید و

 .(1)وارد جنت شوید

 

 توشه دعوتگران و مربیان

( تیکید بر افشاء سالم بین مسلمانان تا به آنها احسا  امنیت و آرامش دست 1)

شان به همدیگر نهدیی شود، به کارگرفتن موارد ذیل انسان را در دهد و قلوب

 کند.انجام این وظیفه اجتماعی کمی می

 گردد.اجر و ثوابی که از افشاء سالم عاید انسان می به یادداشتن مقدار -

ها به همدیگر کردن قلببه یادداشتن این که سالم وسیله موفق در نهدیی -

 است.

 به یادداشتن این که سالم حق هر مسلمان بر مسلمان دیگر است. -

و در آخر باید انسان بداند که از طرف خدا و رسولش میمور است، و  -

ای جه سمع و طاعت در مقابل ین برای رسیدن به کامیابی چارهمؤمنان راست

 ندارد. دستورات خدا را

شدن منافع و فوایدی است که در قبال های دعوت و تربیت( از روش2)

یابد. چون بیان این فوائد و دهد، به آن دست میهای که انسان انجام میمسئولیت

سوی هدف به حرکت ها را جهت کار و کوشش همیشگی به منافع نف،

 بندة منفعت و مصلحت خود است. ورد، زیرا انسان چنانچه گفته اندآدرمی

                                           

ذکر کرده، اما جمله: وصلوا األرحام را  مةالقیا صفةر سنن خود ابواب حدیث را ترمذی د -(1)

 ذکر نکرده است.

و در  1334باب ما جاء فی قیام اللیل شماره  ةالصال مةو ابن ماجه در سنن خود کتاب اقا

 ةفضل صال»باب  ةو دارمی در سنن خود کتاب الصال 3251اطعمه باب اطعام شماره 

باب فی  األطعمة فی افشاء السالم آورده است، همچنین در کتاب و در استئذان باب« اللیل

 إطعام الطعام به لفظ: اعبدوا الرحمن... آورده است.

و امام احمد در مسند خود مانند روایت دارمی نقل کرده است، و در الفتح الکبیر هم وارد 

 شده است.
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 الحديث السادس
 يَْذُكرُ  قَ َعدَ  ثُمَّ  َجَماَعة ، ف ي اْلَفْجرَ  َصلَّى َمنْ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 

 تَامَّة ، تَامَّة ، َوُعْمَرة   َحجَّة   َكَأْجر   َلهُ  َكاَنتْ  رَْكَعتَ ْين ، لَّىصَ  ثُمَّ  الشَّْمُس، َتْطُلعَ  َحتَّى اللَّهَ 
 .«تَامَّة  
 

 حدیث ششم

کسی که نماز صبح را بدا جماعدت اداء کندد، سدپ، در جدای خدود تدا طلدوع         

خورشید مشغول ذکر خدا گردد، آنگاه دو رکعت نماز بخواند، اجر یدی حدج و   

 .(1)یی عمره کامل را خواهد برد

 

 شرح حدیث:

گدرفتن از  نیرو و توان فرد مسلمان به تنهائی کم و ضعیف است، ولی با کمدی 

هایی از گیرد، به همین جهت الزم است انسان ساعتنیرو و توان خداوند قوت می

زندگی خدود را بده محاسدبه نفد، و مناجدات بدا پروردگدار و تجدیدد عهدد بدا او           

کند، اگر کسی نماز صبح را با صیه میتو صاختصاص دهد، در همین راستا پیامبر

جماعت بگذارد، سپ، در جایگاه خود تا برآمدن خورشید به ذکدر خددا مشدغول    

اجر و ثواب او برابدر کسدی خواهدد     شود، آن وقت دو رکعت نماز اشراق بخواند،

 بود که یی حج و عمره کامل به جا آورد.

 

 

 احادیثی در بیان فضیلت این وقت

                                           
 الجلو ...حدیث را ترمذی در کتاب الصالة باب ما ذکر مما یستحب من  -(1)

از ان، بن مالی روایت کرده و گفته: هذا حدیث حسن غریب مبارکفو  583به شماره 

گوید: ترمذی این حدیث را حسن دانسته، اگرچه در سند این حدیث ری شارح ترمذی می

ابوخالل هست که در تعدیل او جای تردید است، اما حدیث شواهدی دارد که صحت آن 

 کنند.را تییید می

آورده  6222لبانی نیه حدیث را جهء احادیث صحیح الجامع الصغیر به شماره عالمه آ

 است.
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کسی که در جایگاه خود بعدد از نمداز صدبح بنشدیند، و تدا      فرمودند:  صپیامبر

وقت نمداز اشدراق بده ذکدر خددا مشدغول باشدد، آنگداه دو رکعدت نمداز بخواندد،            

 .(1)های دریا هم بیشتر باشدشود، اگرچه از کفگناهانش بخشیده می

خواند، تا خورشید ون نماز صبح را میچ صگوید: پیامبرمی سسمره جابر بن

 .(2)خوردکرد، از جای خود تکان نمیمیکامالً طلوع 

فرمود: کسی که نماز صبح را با جماعدت اداء   صگوید: پیامبرمی سابی امامه

شید بده ذکدر خددا مشدغول     رکند، سپ، در جای خود نشسته تا هنگام برآمدن خو

گدردد، آن وقددت دو رکعدت نمدداز بخواندد، مددهد حدج و عمددرة را دریافدت کددرده      

 .(3)است

 

 و مربیان توشه دعوتگران

اهمیت ذکر در فرصتی که از نماز صبح تا طلوع خورشید در اختیار انسدان   -1

است. به شرطی که انسان خسته نباشد، یا کار فرضی نداشدته باشدد، در نظرگدرفتن    

 کند.نکات ذیل او را در این کار یاری می

دانستن این مطلب که این وقت از باقی اوقات برای صحت و سالمت انسدان   -

هدا و  یدتر است، کافی است انسان در این وقت هوایی را تنف، کند که با بددی مف

 گناهان بشر مخلوط نشده است.

                                           

آورده، همچنین امام احمد در  1287به شماره « الضحی ةصال»حدیث را ابوداود در باب  -(1)

 مسندش آن را نقل کرده.

 آورده است.« ... المساجد باب فضل الجلو » این حدیث را مسلم در کتاب -(2)

 4851به شماره « االدب باب فی الرجل یجل، متربعا»در سنن خود در کتاب  و ابوداود

 آورده است.

و نسائی در کتاب اللهو باب قعود االمام ... آورده است، امام  ةترمذی در سنن کتاب الصال

 های مختلف حدیث را در مسند خود آورده است.احمد هم با عبارت

 در الفتح الکبیر هم حدیث آمده است.

آورده و گفته این  6امام منذری این حدیث را در کتاب ترغیب و ترهیب به شماره  -(3)

 حدیث را طبرانی با سند خوب روایت کرده است.
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دانستن این مطلب که این وقت چنانکه در حدیث آمده اسدت وقدت تقسدیم     -

 شود.مند میارزاق بین مخلوقات است، هرک، به اندازه تالش از آن بهره

داشدتن ایدن وقدت نصدیب انسدان      قبال زنده دانستن مقدار اجر و مهدی که در -

 شود.می

بدده یادداشددتن ایددن کدده بهرگددان امددت اسددالمی سددعی و تددالش بسددیاری در    -

کردن از این وقت داشته اند، چنانچه از عمر بن عبدالعهیه نقل است کده او  استفاده

کدرد،  گذراند، و اگر روزی خواب بر او غلبه مدی همیشه این وقت را با عبادت می

داند که جایگاه او بهشدت  خوابد، در حالی که نمیفت: چگونه این چشم میگمی

 است یا دوزخ.

اهمیددت نمدداز اشددراق چنانچدده در حدددیث آمددده اسددت: ایددن نمدداز شددکرانه    -

فرمایدد: هدر صدبح بدر هریدی از      مدی  صآید، پیامبرهای خدا به حساب مینعمت

صدقه حتماً پدول یدا    شود، و الزم نیستای واجب میهای بدن انسان صدقهمفصل

سدازی  غذا باشد، بلکه اعمالی از قبیل سالم، امر به معروف و نهدی از منکدر، پداک   

آیدد، و دو رکعدت نمداز    ها و همخوابی با همسر هریی صدقه بده حسداب مدی   راه

 گیرد.اشراق جای همه این اعمال را می
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 الحديث السابع
 رَُجل   ،اْلق َياَمة   يَ ْومَ  يُ ْقَضى النَّاس   َأوَّلَ  إ نَّ » :َسلَّمَ وَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 

 ؟ف يَها َعم ْلتَ  َما :َقالَ ف َ  ،فَ َعَرفَ َها ن َعَمهُ  فَ َعرََّفهُ  ب ه   فَأُت ىَ  ،اْسُتْشه دَ 
. َجر ىء   :يُ َقالَ  أَلنْ  قَاتَ ْلتَ  َوَلك نَّكَ  َكَذْبتَ  :قَالَ . اْسُتْشه ْدتُ  َحتَّى ف يكَ  قَاتَ ْلتُ  :قَالَ 

بَ  ب ه   أُم رَ  ثُمَّ  .ق يلَ  فَ َقدْ   .النَّار   ف ى أُْلق ىَ  َحتَّى َوْجه ه   َعَلى َفُسح 
 َعم ْلتَ  َفَما :قَالَ  فَ َعَرفَ َها ن َعَمهُ  فَ َعرََّفهُ  ب ه   فَأُت ىَ  اْلُقْرآنَ  َوقَ َرأَ  َوَعلََّمهُ  اْلع ْلمَ  تَ َعلَّمَ  َورَُجل  

 .اْلُقْرآنَ  ف يكَ  َوقَ َرْأتُ  َوَعلَّْمُتهُ  ع ْلمَ الْ  تَ َعلَّْمتُ  :قَالَ  ف يَها
. قَار ئ   ُهوَ  :ل يُ َقالَ  اْلُقْرآنَ  َوقَ َرْأتَ . َعال م   :ل يُ َقالَ  اْلع ْلمَ  تَ َعلَّْمتَ  َوَلك نَّكَ  َكَذْبتَ  :قَالَ 

بَ  ب ه   ُأم رَ  ثُمَّ  :ق يلَ  فَ َقدْ   َعَلْيه   اللَّهُ  َوسَّعَ  رَُجل  وَ . النَّار   ف ى أُْلق ىَ  َحتَّى َوْجه ه   َعَلى َفُسح 
 َما :قَالَ  ف يَها َعم ْلتَ  َفَما :قَالَ  فَ َعَرفَ َها ن َعَمهُ  فَ َعرََّفهُ  ب ه   فَأُت ىَ  ُكلِّه   اْلَمال   َأْصَناف   م نْ  َوَأْعطَاهُ 
ب   َسب يل   م نْ  تَ رَْكتُ  َفقَ  َأنْ  ُتح   فَ َعْلتَ  َوَلك نَّكَ  تَ َكَذبْ  قَالَ  َلكَ  ف يَها أَنْ َفْقتُ  إ لَّ  ف يَها يُ ن ْ
بَ  ب ه   أُم رَ  ثُمَّ  ،ق يلَ  فَ َقدْ . َجَواد   ُهوَ  :ل يُ َقالَ   .«النَّار   ف ى أُْلق ىَ  ثُمَّ  َوْجه ه   َعَلى َفُسح 
 

 حدیث هفتم

گیرد، فرمودند: اولین نفری که روز قیامت مورد محاسبه قرار می صرسول اهلل

هدای خددا را   آورند و نعمترا میمردی است که در راه خدا شهید شده است، او 

مندد بدوده   هدا بهدره  کند کده از آن نعمدت  کنند، او نیه اقرار میبرایش یادآوری می

گوید: در راه تو ای، میها چه کردهگوید: برای شکر این نعمتاست، خداوند می

گدویی، بلکده تدو جهداد     گویدد: دروغ مدی  جهاد کردم، تا شهید شدم، خداوند مدی 

ت است، آنها نیه گفتندد. سدپ، دسدتور    ام بگویند: او شجاع و با جرکردی، تا مرد

شود تا روانه جهنم گردد، و مردی دیگر که علم و قرآن آموختده و آن را  داده می

شدود او نیده آنهدا را بده یداد      های خدا بده او گوشدهد مدی   به مردم تعلیم داده، نعمت

گوید: به جا آوردی؟ میها را چگونه گوید: شکر این نعمتآورد، خداوند میمی

گویدد:  خداوند میعلم آموختم، و آن را تعلیم دادم، و به خاطر تو قرآن خواندم، 

گویی، بلکه علم آموختی تا بگویندد: عدالم اسدت، و قدرآن خوانددی تدا       دروغ می

شدود تدا در جهدنم    بگویند: قاری است، و این نیه گفته شدد. پد، دسدتور داده مدی    

 واژگون گردد.
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ی که خداوند زندگی مرفهدی بده او ارزاندی داشدته و اندواع مدال و       و مرد دیگر

شدود، او نیده   های خدا بده او یدادآوری مدی   ثروت دنیا در اختیار او گذاشته، نعمت

گویدد: هدی    ها چه کردی؟ میگوید: در قبال این نعمتکند، خداوند میاقرار می

نگذاشتم، مگدر ایدن    کردن در آن را دوست داشتی،های خیر که انفاقراهی از راه

گدویی،  گویدد: دروغ مدی  که در آن راه برای رضای تو انفاق نمودم، خداوندد مدی  

بلکه این کار را کردی تا گفته شود سخاوتمند است، و این همده گفتده شدد. پد،     

 .(1)شود تا در جهنم انداخته شوددستور داده می

 

 شرح حدیث:

 بلکه با دو وزنه اخالص و شود،ارزش اعمال با کثرت و بهرگی آن تعیین نمی

شود، چنانچه خداوند در آیة آخر سورة کهف مطابقت با روش الهی ارزشیابی می

﴿فرماید: می                        

  ﴾(2) «ارش است، باید عمل گردن مالقات پرووکسی که خواها

 .«شایسته انجام دهد، و در عبادت او احدی را شریی نسازد
زند، بنابراین اصل، چه بسیار اعمال بهرگی که خداوند برآنها مهر بازگشت می

شود، چون یا از عنصر اخالص تهی است یا مطابق و ارزشی برای آنها قائل نمی

ای بسا اعمال کوچی و پیش پاافتادهروش مورد تییید خداوند انجام نگرفته. و چه 

شان مورد تعریف و تییید خداوند که مورد قبول خداوند قرار گرفته و صاحبان

گشته و رضایت او را جلب نمایند، زیرا از دو عنصر اخالص و مطابقت با روش 

خداوندی برخوردار بوده اند، حدیثی که اینی مورد بحث ماست از عاقبت سه 

                                           
از ابوهریره  1915این حدیث را مسلم در کتاب االماره باب: من قاتل للریاء ... شماره  -(1)

فالن جری آورده و امام احمد روایت کرده، و نسائی در کتاب الجهاد باب: من قاتل لیقال 

نیه در مسند خود آن را روایت کرده. شیخ عبدالبدیع صقر در مختار الحسن و الصحیح 

از ابی امامه روایت کرده و گفته: این حدیث روایت بخاری است، این  2626شماره 

 حدیث در شمار احادیث قدسی نیه وارد شده.

 111سوره کهف آیه  -(2)
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کند که با وجود ثبت اعمال بهرگی در نامه اعمال آنها می گروه از مردم صحبت

رسد، زیرا هدف آنها از گردند و هیچک، بداد آنها نمیبازهم روانه جهنم می

 انجام این اعمال جلب رضایت مردم بوده است.

افرادی که از صحت و عافیت برخوردار بوده اند، و الزم بود تا  گروه اول:

  گویند، ولی شیطان راهی دیگر به اند این نعمت را سپبا جانفشانی در راه خداو

آنها نشان داد و آنها هم حرف او را پذیرفتند. بلی، آنها در میدان جنگ حاضر 

شدند و سخاوتمندانه جان شیرین خود را فدا کردند، و در این راه هدفی جه این 

ق گردند و نامی لوانان جنگاور بنامند، و به این طریق شهره آفاهکه مردم آنها را پ

آید، در صورتی نیکو کسب نمایند نداشتند، ولی این اسم و آوازه به چه کار می

کند، و در روز قیامت با دقت و شدت آنها را که خداوند نیات آنها را ضبط می

دهد، خداوند محکمه عدالت و قضاوت را در روز قیامت مورد محاسبه قرار می

پرسد: در قبال ین گروه یادآوری نموده، آنگاه میکند، و نعمت خود را به اباز می

ور یار و یایابند، و خود را بیها چه کردید؟ آنها چون حقیقت را درمیاین نعمت

د کردة خود را توجیه کنند و چنین وانمود کنند که کارهایشان خواهنبینند، میمی

، و کندفقط برای رضای خدا بوده، آنجاست که خداوند آنها را رسوا می

گویید، بلکه شما جنگیدید و کشته شدید، تا مردم به شما لقب گوید: دروغ میمی

شجاع بدهند، و آنها نیه این لقب را به شما دادند، و اینی همانها گواه هستند، 

پ، هی  راهی نمانده، مگر این که با ذلت و حقارت داخل جهنم شوید، پ، 

 گون گردند.گردد تا در جهنم واژدستور خداوند صادر می

اندوزی و آموزش آن افرادی هستند که خداوند آنها را به علم گروه دوم:

نها آبین مردم و قرائت و فهم آن و استنباط احکام مفتخر ساخته و مناسب بود، 

دادند، ولی ای شکرگهاری این نعمت هدف از علم را رضای خدا قرار میهب

و کسب جاه و مقام در بین مردم به  ای ریاءهشیطان آنها را فریب داد تا علم را ب

کار برند، و آنها نیه راه شیطان را پیمودند. غافل از این که خداوند همه چیه حتی 

شمارد، و فردای قیامت حقیقت اعمال آنها را آشکار های قلبی آنها را میوسوسه

شوند، حقایق فراموش شده یادشان سازد و چون در درگاه خداوند حاضر میمی
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﴿گوید: د، چنانچه خداوند میآیمی            

            ﴾(1) 
و شود کردند، ظاهر میخداوند چیههایی که هی  گمان آن را نمیو از جانب »

دادند، برای گردد، و آنچه را مورد تمسخر قرار میکسب زشت آنها آشکار می

 .«شودآنها محقق می
کند که چقدر به آن عمل خداوند از علمی که به آنها ارزانی داشته سوال می

توانند از کردند، و در چه هدفی به کار برده اند؟ آنها به گمان این که با دروغ می

گویند: علم آموختیم، و بدیگران ند دست به دروغ زده میعذاب خداوند فرار کن

آموزش دادیم، و قرآن خواندیم فقط برای رضای تو، پ، خداوند مشت آنها باز 

گوید: آنها این کار را برای جلب رضایت مردم انجام دادند، و به کند، و میمی

هستند، این مقصود خود نائل آمده اند و اینی مردم گواه بر صدق این موضوع 

ای جه سکوت همراه با رسوائی و ندامت ندارند، پ، خداوند آن وقت چاره

 دهد تا در آتش درآیند.دستور می

افرادی هستند که خداوند انواع و اقسام مال را در اختیار آنها  گروه سوم:

کند، و بر آنها بود که در قبال قرار داده و دنیا با اشاره و قدرت آنها حرکت می

بهرگ آن را در راه خیر جهت رضای خدا انفاق کنند، ولی دنیا با زرق  این نعمت

و برق خود برآنها خندید، تا آن را برای اسم و آوازه خود خرج نمایند، و چون 

این زندگی دنیا به پایان رسید و با خدای خود روبرو گشتند، خداوند آنها را مورد 

نی داشتم چه کردید و در چه هدفی سؤال قرار داد که در قبال مالی که به شما ارزا

هائی که تو دوست داشتی دهند که در همه راهخرج نمودید؟ آنها جواب می

خرجش کردیم و هدف ما هم از این انفاق رضای تو بود، ولی خداوند آنها را 

گوید: بلکه آنها این کار را کرده اند، تا به آنها سخاوتمند کند، میتکذیب می

دهد تا ن هم شد، و اینی مردم گواه هستند. سپ، دستور میگفته شود، و همچنی

 در آتش جهنم سرنگون شوند.

                                           
 .48و  47سورة زمر، آیة  -(1)
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رسند و غیر از خدا های مذکور به جهاء زشت عمل خود میو اینگونه گروه

 یابند.هی  یاوری نمی

در اینجا الزم است جهت روشنترشدن موضوع عناوین ذیل را مورد بحث قرار 

 دهیم:می

 ت؟حقیقت ریاء چیس -

 ضررهای ریاء کدام است؟ -

 سازداسباب و عللی که انسان را به ریاء مبتال می -

 آیات و احادیثی در مذمت ریاء -

 های ریاءها و نشانهعالمت -

 اسباب رهائی از ریاء -

 

 حقیقت ریاء: -1

اما حقیقت ریاء آن است که هدف از انجام هر عمل نیکو جلب رضایت مردم 

 ه نام نیی، شهرت و جاه و مقام باشد.یافتن ببه امید دست

 

 :آفت و ضررهای ریاء -2

بنابرآنچه گذشت ریاء یی خصلت بسیار مضر و مهلی است، زیرا شرک به 

 آید، و مفاسد شرک به قرار زیر است:حساب می

شرک ظلم بهرگ است، چنانچه قرآن از قول لقمان چنین حکایت  -1

دش گفت: ای فرزند به خدا کردن فرزندر وقت نصیحت کند: لقمانمی

 شرک نورز که همانا شرک ظلمی بهرگ است.

﴿گوید: ای است، چنانچه قرآنکریم میافتراء و گمراهی گسترده -2  

      ﴾(1) «هرکه برای خدا شریکی قائل  و

 .«گناه بهرگی را مرتکب شده استگردد، 

                                           
 .48سورة نساء، آیة  -(1)
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هرکه برای »        ﴾(1)﴿فرماید: و می

 .«بگیرد، به راستی بسی گمراه گشته است زخدا انبا

﴿فرماید: برد، چنانچه خداوند میاعمال را از بین می -3       

    ﴾(2) « کردند ورزیدند: هرآنچه میشرک میاگر

 .«رفتهدر می

﴿       ﴾(3) « اگر شرک

 .«شود، و از زیانکاران خواهی بودو نابود میکردارت هی   ,یورز
ماید: فرشود. همانگونه که خداوند میها میسبب تر  و دلهره قلب -4

﴿                           

﴾(4) «هیم انداخت، از آن رو که های کافران رعب و هرا  خوادر دل

 فرو نفرستاده برای آن خدا ساخته اند که خداوند دلیل و برهانی زرا انباچیههایی 

 .«است

﴿            ﴾(5) 
تر از آن را از آمرزد، و پائینورزیدن به خود را نمیشرکبیگمان خداوند »

 .«بخشدهرک، که بخواهد می
 گشاید.بندد و راه جهنم را میراه جنت را می -5

﴿          ﴾(6) « بیگمان

را بر او حرام کرده است، و ازی برای خدا قرار دهد، خدا بهشت هرک، انب

 .«جایگاه او آتش است
                                           

 .116سورة نساء، آیة  -(1)

 .88سورة انعام، آیة  -(2)

 .65سورة زمر، آیة  -(3)

 .151سورة آل عمران، آیة  -(4)

 .116سورة نساء، آیة  -(5)

 .72سورة مائده، آیة  -(6)
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 سازد:اسباب و عللی که انسان را به ریاء مبتالء می -3

 و کسب تعریف و تمجید مردم.طلبی ( عالقه به ستایش مردم، شهرت1)

 گیری مردم.( پرهیه از مذمت و خورده2)

 ( امید به آنچه در دست مردم است.3)

 دلیل این مدعا احادیث زیر است:

سوال  صکند که یکی از روستائیان از پیامبر خداروایت می ابوموسی 

رای کرد، مردی به خاطر احساسات قومی و مردی به منظور جاه و مقام و مردی ب

 صشود، پیامبرجنگند، کدام یی جهاد در راه خدا محسوب میاسم و آوازه می

 .(1)فرمودند: کسی که برای اعالء دین خدا بجنگد، در راه خدا است

فرمایند: کسی که از جنگیدن هدفی جه می صدر حدیث دیگری رسول خدا

 .(2)رسدزانوبند شتری را نداشته باشد، فقط به همان هدف می

فرمایید حدیث اول دلیل سبب اول از اسباب ریاء و حدیث مالحظه می چنانچه

فرماید: دوم دلیل سبب دوم از اسباب ریاء است، و آن بخش از حدیث که می

آوردن زانوبند نداشته باشد، فقط به هرآنک، که از جنگیدن هدفی جه به دست

 باشد.یابد. دلیل سبب سوم از اسباب ریاء میهمان دست می

 

 احادیثی در مذمت ریاء: -4

آیات و احادیث بسیار در مذمت ریاء آمده است که ما قسمتی از آن را قبالً 

 کنیم.ای از احادیث دیگر در این زمینه را ذکر میبیان کردیم، و اینی پاره

طلبی نماید، خداوند او را فرمایند: کسی که ریاءکاری و شهرتمی صپیامبر

                                           
مختلفی  هایاین حدیث را امام بخاری در کتاب خم،، جهاد، توحید و علم با عبارت -(1)

آورده است، و امام مسلم در کتاب االماره با الفاظی نهدیی به عبارت بخاری ذکر کرده 

است. همچنین امام ابوداود، امام ترمذی، امام نسائی و ابن ماجه حدیث را در کتاب الجهاد 

 آورده اند، امام احمد نیه در مسند خود حدیث را روایت کرده است.

ئی از عباده بن الصامت در کتاب جهاد و دارمی نیه در کتاب جهاد این حدیث را امام نسا -(2)

 روایت کرده اند، چنانچه امام احمد هم در مسند آن را ذکر کرده است.
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 .(1)گرداندبدنام می

فرمایند: بیشترین تر  من بر شما از شرک اصغر است، می صپیامبر همچنین

گفتند: شرک اصغر چیست ای رسول خدا؟ فرمودند: ریاء، روز قیامت چون 

گوید: بروید پیش افرادی که شوند، خداوند به ریاکارن میبندگان جهاء داده می

 .(2)افت نمائیدکردید و جهای خود را از آنها دریدر دنیا به خاطر آنها ریاء می

فرماید: کسی که فرمایند: خداوند میمی صدر حدیثی دیگر رسول خدا

کاری به خاطر من انجام دهد، و دیگری را هم با من شریی سازد، من از آن 

دهم، زیرا من از همه ک، از شریی بیهارم و تمام آن را به آن دیگری می

 .(3)نیازتر هستمبی

 

 ء:های ریاها و عالمتنشانه -5
 های ریاء به قرار زیر است:بعضی از نشانه

 فرد ریاءکار در تنهایی تنبل، ولی در جمع مردم چاالک و بانشاط است. -1

اگر کارش مورد تعریف و ستایش مردم قرار گیرد، آن را زیاد انجام  -2

 دهد.گیری و مذمت مردم قرار گیرد کم انجام میدهد، ولی اگر مورد خوردهمی

هایی دارد که از آن جمله تنبلی در گوید: ریاءکار عالمتمی حضرت علی 

وقت تنهایی و نشاط در جمع است، و موقعی که عملش مورد تییید و ستایش 

دهد، و چون مورد مذمت قرار گیرد، در مردم قرار گیرد، به کثرت انجامش می

 .(4)کنددادن آن کوتاهی میانجام

 

 وسائل رهائی از ریاء: -6

 کند:یافتن از ریاء کمی میات ذیل به انسان در رهائیدانستن نک

                                           
این حدیث را امام بخاری و مسلم و امام ترمذی و امام ابن ماجه و امام احمد روایت کرده  -(1)

 اند.

 بید روایت کرده است.این حدیث را امام احمد از محمود بن ل -(2)

 حدیث را ابن ماجه از ابی هریره روایت کرده است. -(3)

 این مطلب را امام غهالی در احیاء ذکر کرده است. -(4)
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این که بداند خداوند بر تمام حاالت او آگاه است، حتی آنچه را در دل  -1

کند چنین وصیت می سخدا به ابوذر صداند. چنانچه پیامبردارد، نیه میپنهان می

 .که ای اباذر کارت را به خوبی انجام ده، زیرا ناقدش بسیار بینا است

این که بداند اگر به ریاء کاری ادامه دهد، به زودی حقیقت کارش در  -2

جلو خالئق در روز قیامت آشکار خواهد شد، و رسوایی او را در پی خواهد 

 داشت.

کند، هرگه نفعی به او و بداند افرادی که او به خاطر آنها ریاءکاری می -3

 د.نخواهند رساند، و عذابی را از او دور نخواهند کر

 دهد.و بداند که ریاء عمل را باطل ساخته آن را برباد می -4

کند، و برای همیشه گرفتار و بداند که ریاء انسان را از بهشت محروم می -5

 سازد.آتش می
 

 توشه دعوتگران و مربیان

 یابیم که:از حدیث درمی

دوری از ریاء چه کم باشد یا بسیار الزم است، تا خداوند رستگاری و  -1

در دنیا قرین اعمال ما بگرداند و نجات و پیروزی را در آخرت به ما  کامیابی را

ضایت ما را وارد بهشت گرداند، خصوصاً از ریاء در جهاد، نشر رعطا کند، و با 

 علم و انفاق پرهیه جدی ضروری است.

فیصله و قضاوت در روز قیامت بسیار دقیق خواهد بود، چنانچه خداوند  -2

           ﴾(1)﴿فرماید: می
گرداند، و آنان را از کارهایی که کرده اند، میروزی خداوند همگان را زنده »

سازد، کارهایی که ایشان آنها را فراموش کرده اند، ولی خداوند آنها را آگاه می

 .«استشمارش کرده 

﴿    ﴾(2) « کندپروردگار تو بر کسی ظلم نمیو». 

                                           
 .6سورة مجادله، آیة  -(1)
 .49سورة کهف، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾53﴿  های هدایتمشعل

 الحديث الثامن
 َوَسَأُدل ك النَّْمل   َدب يب   م نْ  َأْخَفى ف يُكمْ  الشِّْركُ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 

َغارَ  ْنكعَ  َأْذَهبَ  فَ َعْلَتهُ  إَذا َشْيء   َعَلى  َأنْ  ب ك َأُعوذُ  إنِّي اللَُّهمَّ : تَ ُقولُ  وَك َبارَهُ  الشِّْرك   ص 
 .«َأْعَلمُ  َل  ل َما َوَأْستَ ْغف ُرك َأْعَلمُ  َوأَنَا ب ك ُأْشر كَ 
 

 حدیث هشتم

یانده اسدت   ففرمودند: نفوذ شرک در میان شدما چندان آرام و مخ   رسول خدا 

اکندون تدو را بده چیدهی راهنمدائی       ماندد، و که به صدای حرکت پای مورچده مدی  

کنم که چون انجامش دهدی اندواع شدرک بدهرگ و کوچدی را از وجدودت       می

کند، و آن این که بگوئی: پروردگارا! من از این که دانسته به تو شدرک  بیرون می

 .(1)طلبمزش میربرم و اگر ندانسته مبتال به شرک شوم از تو آمورزم به تو پناه می

 

 شرح حدیث:

م تیکید بسیاری دارد تا مسلمان عبادت خود را فقط برای خدای یگانه اسال

انجام دهد، تا خداوند همیشه همراه و مؤید و یاور او باشد، چنانچه خداوند 

بیگمان »         ﴾(2)﴿فرماید: می

شه کنند، و با کسانی است که نیکوکار خدا همراه کسانی است که تقوی پی

 .«باشند

﴿          ﴾(3) 
های در راها جهاد کنند، آنان را کسانی که برای ما به تالش ایستند، و در راه م»

 .«قطعاً خدا با نیکوکاران است گردانیم، ومنتهی به خود رهنمود می

                                           
این حدیث با همین عبارت در فتح کبیر آمده است، و امام احمد نیه در مسند آن را ذکر  -(1)

از حضرت  3625وده است، و عالمه آلبانی در صحیح الجامع الصغیر به شماره نم

 صدیق روایت کرده است. سابوبکر
 .128سورة نحل، آیة  -(2)

 .69سورة عنکبوت، آیة  -(3)
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بینیم خداوند با هر نوع شرک و مظاهر آن مخالفت به همین علت است که می

 نماید.کند، و آن را ظلم بهرگ قلمداد میمی

﴿    ﴾(1) «همانا شرک ظلم بهرگی است». 

﴿       ﴾(2) « اگر شرک

 .«شود، و از ریاکاران خواهی بودو نابود میورزی، کردارت هی  

﴿       ﴾(3) « ،برای خدا انباز و هرک

 .«بگیرد به راستی بسی گمراه گشته است

﴿       ﴾(4) « و هرکه برای خدا

 .«گشته استشریکی قائل شود، گناه بهرگی را مرتکب 
در حقیقت شرک از نوع پوشیده و کوچی بیشترین خطر را برای انسان دارد، 

شمردن آن از دیگر انواع شرک بیشتر به آن زیرا مردم بر اثر غفلت و کوچی

 شوند.مبتال می

آمدن از نوع شرکی است که ورد بحث ما دعوتی آشکار به بیرونحدیث م

کشد و مانند دزدی که در کند، و آن را به فساد میها سرایت میمخفیانه به قلب

کند، رهایی از دام شود و کاالی آن را غارت میای وارد میوقت خواب به خانه

 شود.میبردن به خدا و خواندن این دعا حاصل این نوع شرک با پناه

 .«َأْعَلمُ  ل ل َما َوَأْستَ ْغف ُركَ  َأْعَلُم، َوأَنَا ب كَ  ُأْشر كَ  َأنْ  ب كَ  َأُعوذُ  إ نِّي اللَُّهمَّ »
 شاید مناسب باشد در مورد زیر بیشتر بحث کنیم:

 مفهوم و معنی شرک پوشیده و اشکال مختلف آن. -

 یات و احادیثی در مذمت و رهایی از شرک.آ -

 

 
                                           

 .13سورة لقمان، آیة  -(1)

 .65سورة زمر، آیة  -(2)

 .116سورة نساء، آیة  -(3)

 .48سورة نساء، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾55﴿  های هدایتمشعل

 معنی شرک پوشیده و اشکال مختلف آن:مفهوم و  -1

شرک پوشیده عبارت از این است که انسان بعد از انجام مخلصانه کاری برای 

ای از متاع خدا فریفته و نیکوکاری خود شود و خواسته باشد، به وسیله آن بهره

دنیا را به دست آورد، این شرک که در اصطالح فقه اسالمی معروف به شرک 

 مختلفی دارد که از آن جمله است: لشکاآاصغر است، 

این که انسان کار را فقط به خاطر خدا انجام دهد، ولی موقعی که مردم بر  -1

کارش آگاهی یابند، خوشحال شود، و احسا  راحتی و شادمانی کند، بعضی 

اوقات لذت شادمانی ناشی از این امور را قلباً ناپسند نداند، حتی ممکن است 

ردم را بر کارش آگاه سازد، آنهم با یی اشاره یا اظهار خودش نیه به نوعی م

ها و دادن خشکی لبکردن و نشانخستگی و رنگ صورت یا با آهسته صحبت

های پی در پی که هریی از اینها نمایانگر های چشم یا خمیازه کشیدنآثار اشی

 عبادی مخصوص از جمله نماز تهجد است.

ه برای خدا انجام دهد و نخواسته باشد یا این که انسان کاری را خالصان -2

آن آگاهی حاصل کند، ولی انتظار داشته باشد که مردم در وقت  کسی از

رویی او را مورد احترام و تعریف و روبروشدن با او بر وی سالم کنند، و با گشاده

تمجید قرار دهند، و در خرید و فروش رعایت حال او را بنمایند، و در مجال، او 

یگاه مخصوص بنشانند و... و اگر مردم در این کارها کوتاهی کنند قلباً را در جا

خواهد عمل خالصانه خود را با احترام متقابل مردم ناراحت شود، گویا او می

فرماید: خداوند در روز قیامت برای در این مورد می عوض کند، حضرت علی 

ا تخفیف ویژه داده گوید: آیا در معامالت برای شمقاریان و حافظان قرآن می

 شد؟کردند؟ آیا نیازهایتان برآورده نمیشد؟ آیا مردم بر شما سالم نمینمی

 

 احادیثی در مذمت و بیان خطر شرک اصغر: -2

شرک اصغر همانگونه که بیان شد، نکوهیده و ناپسند است، و این احتمال 

در این زمینه وجود دارد که اعمال صالحه انسان را از بین ببرد، احادیث بسیاری 

وارد شده که مورد بحث ما یکی از آنها است و برای توضیح بیشتر چند حدیث 

 کنیم:دیگر نیه در اینجا ذکر می
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خطرناکترین شرک برای شما به نظر من شرک اصغر است، گفتند: شرک  -1

اصغر چیست ای رسول خدا؟ فرمودند: ریا، خداوند روز قیامت چون بین مردم 

گوید: بروید و ببینید آیا نهد افرادی که به خاطر آنها اکاران میفیصله کند به ری

 کردید مهدی خواهید یافت.ریاکاری می

 .(1)فرمودند: کمترین مقدار از ریاء شرک است -2

 .(2)ترسمفرمودند: از ریاء و شهوت و پوشیده از هرچیه دیگر بر شما می -3

 

 توشه دعوتگران و مربیان

اشکال ریا چه کوچی و چه بهرگ و چه پیدا و چه لهوم رهایی از همه  -1

آید، و شرک اعمال را از بین پنهان چون همه انواع آن شرک به حساب می

بردن به خدا و خواندن سازد و رهائی از ریاء با پناهخاصیت میبرد، و آن را بیمی

 شود.دعائی که در حدیث ذکر شد حاصل می

جستن به خدا انسان را از تنگناها و ناهفضیلت پناه جستن به خدا، زیرا پ -2

دهد، و سنگری محکم برای بندگان در مقابل مکر شیطان ها نجات میناراحتی

 است.

                                           
 ث قسمتی از حدیثی در الفتح الکبیر از ابن عمر و معاذ است.این حدی -(1)

 این حدیث را امام احمد از شداد بن او  با الفاظی دیگر روایت کرده است. -(2)
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 الحديث التاسع

َمْن َكَظَم َغْيظًا َوُهَو قَاد ر  َعَلى َأْن يُ ْنف َذُه َدَعاُه » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
يُ َزوَِّجُه  َعزَّ َوَجلَّ َعَلى رُُءوس  اْلَخَلئ ق  يَ ْوَم اْلق َياَمة  َحتَّى ُيَخي َِّرُه اللَُّه م ْن اْلُحور  اْلع ين   اللَّهُ 

َها ن ْ  .«َما َشاءَ  م 
 

 حدیث نهم

فرمودند: کسی که خشم خود را فرو نشاند، در حدالی کده تدوان     صرسول اهلل

طلبد تدا هریدی   ر تمام خالئق او را میاجرای آن را داشته باشد، خداوند در حضو

از حورالعین را خواسته باشد انتخاب کند و به هراندازه که خواسته باشد به ازدواج 

 .(1)آورداو درمی

 

 شرح حدیث:

خداوند انسان را از روح، عقل و جسم خلق کرده است، و حکمت او خواسدته  

 را انجام دهد. تا جسم در خدمت روح باشد، تا انسان بتواند تکالیف خود

ای آفریده کده انسدان تدا وقتدی در روی زمدین      به همین جهت جسم را به گونه

است صالحیت خدمت روح را داشته باشد، و بر همین اسدا  دو نیدروی مهدم در    

 آن به وجود آورده است:

 : که وظیفه آن جلب مصالح و منافع جسم است.نیروی شهوت -1

 ها و مفاسد مهلی از جسم است.: که وظیفه آن دفع ضررنیروی خشم -2

اعظاء و جوارح دیگر بدن در خددمت ایدن دو نیدرو اسدت، و عقدل بده عندوان        

آید، تا اگر این دو نیدرو منحدرف و از حدد    مستشار و نصیحتگر روح به حساب می

دهدد تدا موضدع قداطع در قبدال انحدراف آنهدا        خود بیرون روند، به روح دستور می

هدا  تکامل خود را از دسدت ندهدد، ولدی بعضدی وقدت      اتخاذ کند تا انسان توازن و

                                           
این حدیث را ابوداود از سهل بن معاذ و او از پدرش با اختالف اندکی روایت کرده  -(1)

 است.

ننش و امام احمد در مسند آورده است، ترمذی هم در سنن خود و همچنین ابن ماجه در س

 از معاذ بن ان، نقل کرده است. 6394و عالمه آلبانی در صحیح الجامع الصغیر به شماره 
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ممکن است به دالئل مختلف مانعی بر سر راه عقل سبه شود، تا نتواند وظیفه خود 

ای که راه را بنمایاندد و حدق را از   را اداء کند. اینجاست که ضرورت وجود برنامه

شود، میباطل جدا کند، احسا  می شود که بهترین راه حل در برنامه اسالم دیده 

گویا وظیفه اسالم حفظ توازن و تعادل جوانب مختلف انسان است تدا شخصدیتش   

 راست گشته دچار خلل و کجی نگردد.

حدیث مورد بحث ما نیه فراخواهی است به کنترل یکی از این دو نیدرو آنگداه   

خواهدد تدا از   که بدون دلیل موجه از حد اعتدال خود بیرون شود. بلی، حدیث می

کاستن آن نیده بده   جوئی و حقوق شخصی بکاهد و راهموارد انتقام شدت خشم در

یادآوردن اجر و مهدی است که انسان در قبال فروبردن خشم با وجود قددرت بدر   

دارد و آن پاداش این است که در حضدور تمدام موجدودات    اجراء آن دریافت می

ا بده عندوان   شود تدا بده میدل و عالقده خدود حوریدان بهشدتی ر       به او اختیار داده می

همسران همیشدگی خدود در بهشدت بدرین انتخداب کندد. االن بدرای روشنترشددن         

موضوع الزم است بدانیم فروبدردن خشدم یعندی چده؟ و در اسدالم چده جایگداهی        

 دارد؟

 

 فروبردن خشم: -1

فروبردن خشم آن است که انسان خشم را کنترل کند و از اجراء آن بده خداطر   

دیگر سخن صرف نظر از انتقام آن هم فقدط بده    تر  از خداوند منصرف شود، به

خاطر رضای خدا که اگر ترک انتقام به علت عدم توانایی باشد و یا به خاطر خدا 

ها فروبردن خشم به خاطر شود، زیرا در آن صورتمحروم می نباشد، انسان از مهد

اب عجه یا ریاء بوده و ریاء در هرکاری داخل شود عالوه بر آن که صاحبش از ثو

 گردد، گناهکار هم خواهد شد.کار محروم می

 

 جایگاه آن در اسالم: -2

ای برخوردار است و به فروبردن و کنترل خشم در اسالم از جایگاه ویژه

فرماید: های متقین قرار داده میباشد که آن را از نشانهای مورد پسند خدا میاندازه

﴿                           
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      ﴾(1) « ان سوی آمرزش پروردگارتو به

ها و زمین است، و و بهشتی بشتابید، و بر همدیگر پیشی گیرید که بهای آن آسمان

 .«ه دیده شده استبرای پرهیهگاران تهیّ
کسانی که در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی »فرماید: و می

خورند و از مردم پردازد و خشم خود را فرو میبه احسان و بذل و بخشش می

 .«داردنند، و خدا نیکوکاران را دوست میکگذشت می

﴿                      

   ﴾(2) « که آرام روی و بندگان رحمان کسانیند

دهند، از آنان طاب قرار میروند، و زمانی که نادانان ایشان را مورد خزمین راه می

 .«گویندگردانند و به ترک ایشان میروی می

﴿دهد: و برترین آفریده اش را چنین دستور می         

   ﴾(3) « و به کار گذشت داشته باش و آسانگیری کن

 .«پوشی کنمنیی دستور بده و از نادانان چش

﴿   ﴾(4) « داشته باشپ، گذشت زیبایی». 

﴿آورد: فروبردن خشم را از کارهای بهرگ به حساب می         

     ﴾(5) « درگذرد این کار کسی که شکیبایی کند و

 .«است که باید برآن عهم را جهم کرد و برآن ماندگار شد او از زمره کارهایی

                                           
 .134 – 133سورة آل عمران، آیة  -(1)
 .63سورة فرقان، آیة  -(2)

 .199سورة اعراف، آیة  -(3)

 .85سورة حجر، آیة  -(4)

 .43سورة شوری، آیة  -(5)



   

 

  

 
 

 

 ﴾61﴿  های هدایتمشعل

داند که هنگام خشم بتواند خود را انسان نیرومند را کسی می صپیامبر خدا

نیست که حریف خود را  فرماید: پهلوان کسیکنترل کند و در حدیثی چنین می

ز ای بهتر افرماید: انسان مسلمان جرعه. در حدیث دیگری می(1)مغلوب سازد

 .(2)خشم آنهم به خاطر خدا فرو نبرده است

 

 توشه دعوتگران و مربیان

نکته قابل توجه در این حدیث فضیلت فروبردن خشم است، زیرا انسان با 

کند و وحدت کند و کید شیطان را خنثی میبردن خشم بر نف، خود غلبه میفرو

مسیر این  نماید، پ، الزم است آنچه که انسان را درصف مؤمنان را حفظ می

کند، بیان گردد، و ما هم اکنون برخی از آنها را یادآوری وظیفه یاری می

 کنیم:می

به یادداشتن پاداش اخروی آن، زیرا دانستن این مطلب آتش غضب را  -1

 گیرد.جویی انسان را میکند، و جلو انتقامخاموش می

ا بر من تر  از عذاب خدا، باید شخص خشمگین با خود فکر کند که خد -2

از من بر این فرد تواناتر است، و اگر من به مقتضی خشم خود عمل کنم شاید 

خداوند روز قیامت بر من خشم بگیرد. بنابراین، من به گذشت نیازمندتر هستم، 

 نشاند.این یادآوری هیجان خشم را فرو می

یادآوردن عواقب زشت خشم در دنیا، از جمله دشمنی و روگردانی  -3

شود دشمن بر سرزمین از یکدیگر و پراکندگی مسلمانان که سبب میها انسان

 آنها غلبه کند و مردم و منطقه اجدادی آنها را به فساد کشاند.

گیرد، زیرا او به یادآوردن هییت زشتی که انسان در موقع خشم به خود می -4

 صیامبرماند، و در مقابل در نظرگرفتن قیافه پای میدر این وقت به حیوان درنده

                                           
 سحدیث را امام بخاری، امام مسلم، امام مالی و امام احمد همگی از ابوهریره این -(1)

 روایت کرده اند.

روایت کرده است، و  4189این حدیث را ابن ماجه از ابن عمر در سنن خود به شماره  -(2)

 امام احمد هم در مسندش آن را آورده است.



   

 

  

 
 

 

 ﴾60﴿  های هدایتمشعل

ای عقل در گونه و عالمانه شخص بردبار و حلیم. تردیدی نیست که اگر ذره

 کند.وجود انسان باقی باشد ظاهر شخص دو را انتخاب می

به یادآوردن علت خشم که همان شیطان است، چون آن وقت است که  -5

د خداون انکوشد با او به جهاد برخیهد تا از حهب او نگردد که به فرمانسان می

 حهب شیطان در زیانند.

بردن به خدا از شر شیطان رجیم همراه با تغییر حالت با این معنی که پناه -6

اگر ایستاده باشد بنشیند و اگر نشسته باشد دراز بکشد و به سوی وضو و نماز 

نشسته بودیم و دو مرد در  صگوید: با پیامبرمی سبشتابد، سلیمان بن صرد

دادند، یکی از آنها از شدت غضب را دشنام می نهدیکی ما داشتند همدیگر

ای فرمودند: من کلمه صصورتش سرخ شده و رگهایش برآمده بود، پیامبر

رود، و آن کلمه دانم که اگر آن شخص آن را بگوید: خشم او از بین میمی

يم   الشَّْيطَان   م نَ  ب اللَّه   َأُعوذُ » تو را  صمبراست. حاضران به او خبر دادند که پیا «الرَّج 

 .(1)کندبه تعوذخواندن امر می

بنی او  صروایت شده که هروقت حضرت عایشه ناراحت می شد، پیامبر خدا

 َوَأْذه بْ  َذنْب ى ل ى اْغف رْ  ،ُمَحمَّد   النَّب ىِّ  َربَّ  اللَُّهمَّ »فرمودند، بگو: گرفتند و میرا می
ْرن ى قَ ْلب ى َغْيظَ  ای پروردگار محمد! گناهم را ببخش و » (2)«ن  اْلف تَ  ُمض لَّت   م نْ  َوَأج 

 «.ها نجاتم دهخشمم را دور کن و از فتنه

بینید ای است در قلب، آیا نمی: متوجه باشید خشم شعلهو فرمود رسول خدا 

کند، پ، کسی های او باد میکه چهرة شخص خشمگین سرخ می شود و رگ

 ص. شاید مقصود پیامبر(3)د که دچار خشم شد باید صورت خود را بر زمین گذار

از گذاشتن صورت بر زمین سجده باشد تا با گذاشتن عهیهترین عضو بر پسترین 

 جا، یعنی خاک، غررو و تکبر نف، شکسته شود.

                                           
هایشان امام ترمذی و امام احمد در کتاباین حدیث را بخاری، امام مسلم، امام ابوداود،  -(1)

 آورده اند.

 این حدیث در الفتح الکبیر آمده است. -(2)

 این حدیث قسمتی از حدیث است که ترمذی و امام احمد آن را روایت کرده اند. -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾61﴿  های هدایتمشعل

نشست، در موقع خشم اگر ایستاده بود، میصفرمود: رسول خدا ابوهریره 

ای که از حدیث تهخوابید تا خشم فرو بنشیند، نکو اگر نشسته بود بر پهلو می

شود تیکید بر تربیت به وسیله تشویق و جائهه است، زیرا نف، انسان برداشت می

فطرتاً به نعمت و راحتی تمایل دارد و از سختی و مشقت گریهان است، پ، چون 

شود از هرچیه که سبب دوری از مهد همراه با رضایت و بهشت خدا به او داده می

 کند.میها بشود خودداری این نعمت



   

 

  

 
 

 

 ﴾63﴿  های هدایتمشعل

 الحديث العاشر

 اْْلَخر ، ُدونَ  اثْ َنان   يَ تَ َناَجى َفلَ  ثَةً َثلَ  ُكْنُتمْ  إَذا» :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
، َتْخَتل ُطوا َحتَّى  .«ُيْحز نُهُ  َذل كَ  َأنَّ  َأْجل   م نْ  ب النَّاس 
 

 حدیث دهم

ر باهم بودید، دو نفر جددای از نفدر سدوم در    رسول خدا فرمودند: هرگاه سه نف

گوشی )نجوی( نکنند تا در جمع مردم درآیند، زیرا این کار فرد سوم را ناراحدت  

 .(1)کندمی

 

 شرح حدیث:

هدف اسالم وحدت کلمه و بهم پیوستگی هرچه بیشتر مسلمانان است، تا 

ا تمام نیرومند گردند و خاری در چشم دشمنان خود باشند، به این منظور ب

ها و عوامل جدائی و تفرقه شدیداً جنگیده و آن را مذمت کرده است، به انگیهه

مورد، جاسوسی، غیبت، حسد و بغض و کینه را حرام های بیهمین علت گمان

﴿فرماید: نموده، قرآن می                    

                       

             ﴾(2) « ای
ها رخی از گمانها بپرهیهید که بگمان کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از

دری نکنید، و یکی از دیگری غیبت ننماید: آیا گناه است و جاسوسی و پرده

                                           
کرده  روایت و ابن مسعود باین حدیث را امام مسلم در کتاب السالم از ابن عمر -(1)

نقل کرده، و گفته:  شر سنن خود از ابن عمر و ابی هریره و ابن عبا است، و ترمذی د

 هذا حدیث حسن صحیح.

سیوطی در الجامع الصغیر حدیث را نقل کرده و امام احمد در مسند خود و امام بخاری و 

روایت کرده اند، و صحت  مسلم و ترمذی و ابن ماجه همگی از عبداهلل بن مسعود

 حدیث ثابت شده است.

 .12سورة حجرات، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾64﴿  های هدایتمشعل

هیچیی از شما دوست دارد که گوشت برادر خود را بخورد؟ به یقین همه شما از 

پذیر و گمان خداوند ب، توبهآید و از خدا پروا کنید، بیخواری بدتان میمرده

 .«مهربان است
تا از خصلت ناپسندی دست  خواهداز مسلمانان می حدیث مورد بحث ما

شان های دروغین و اوهام باطل را در میانه اصرارورزیدن برآن گمانبکشند ک

 شوند.سازد، و بر اثر آن به تفرقه و اختالف دچار میپخش می

این حدیث درگوشی دو نفر یا بیشتر را باهم و کنارگذاشتن یکی از همراهان 

ون امکان دارد آن فرد فکر کند دوستان و همراهان نقشه قتل او کند، چرا منع می

سازند، پ، غمگین را دارند، یا به خاطر تحقیرش او را شریی صحبت خود نمی

کند، و این چیهی است که اسالم آن را رد گیری میشود و از جماعت کنارهمی

موضع  کند، در اینجا الزم است برای روشنترشدن موضوع معنی درگوشی ومی

اسالم را نسبت به آن بازگو کنیم و با آیات و احادیث در این زمینه مسئله را 

 روشن سازیم.

 

 معنی درگوشی و موضع اسالم نسبت به آن: -1

درگوشی عبارت است از گفتگوی خصوصی و اسالم آن را به عنوان یکی از 

خود  ضروریات زندگی بشر جایه شمرده، زیرا مردم نیاز دارند مسائل خصوصی

پردازان و مفسدان مورد بحث و گفتگو قرار دهند، را بدور از چشم و گوش شایعه

ای این امر را تجویه کرده تا عواطف و احساسات مردم رعایت ولی اسالم بگونه

نیاید. بنابراین، سفارش نموده موقعی که سه نفر  شود، و تفرقه و اختالفی به وجود

می درگوشی )نجوی( نکند، بلکه باید صبر بودید دو نفر باهم جدای از نفر سو

کند تا چهار نفر شوند و دو به دو باهم صحبت نمایند، زیرا امکان دارد شیطان فرد 

خواهند ترا های خبیث خود غمگین سازد و بگوید: اینها میسوم را با وسوسه

بکشند و یا تحقیر و مسخره نمایند، بهرگان گذشته ما کامالً این وصیت اسالم را 

کرد که فرد سومی با مردی صحبت می بعمر کردند، مثالً عبداهلل بنرعایت می

صحبت را قطع کرد و نفر چهارمی را صدا کرد تا با  سنهدشان آمد، عبداهلل

 بعد به گفتگوی خود ادامه داد. ،وارد صحبت کندشخص تازه



   

 

  

 
 

 

 ﴾65﴿  های هدایتمشعل

 آیات و احادیثی دیگر در این مورد: -2

و  9ی خصوصی )نجوی( آمده است، آیة از جمله آیاتی که در مورد گفتگو

﴿سورة مجادله است:  11                    

                              

                       

          ﴾(1) « !ای مؤمنان

و نافرمانی از پیغمبر به  گناه و دشمنانگیکه به نجوا پرداختید، برای انجام هنگامی 

نجوا نپردازید، و بلکه در باره نیکی و پرهیهگاری نجوا کنید، و از خدائی بترسید 

شوید، نجوا تنها از ناحیه اهریمن است و که در پیشگاه او گرد آورده می

تواند زیانی خواهد مؤمنان را غمگین و اندوهناک سازد، اما هی  زمانی نمیمی

گر این که اجازه خدا در میان باشد، پ، مؤمنان باید به خدا بدیشان برساند، م

 .«توکل کنند و ب،
فرماید: دو نفرتان جدای از نفر سوم درگوشی صحبت نکند، میص و پیامبر

 کند و خدا اذیت مؤمن را دوست ندارد.زیرا این کار مؤمن را اذیت می

 

 توشه دعوتگران و مربیان

ذاشتن نفر سوم در جمع سوم نفری گفتگوی خصوصی دو نفر و کنارگ -1

پیدا شود و با نفر سوم مشغول صحبت شود حرام است، تا موقعی که نفر چهارمی 

های بد و یا همگی به جمع مردم بپیوندند، و این مسئله به خاطر این است که گمان

های باطل شخص سوم را بازیچه خود قرار ندهد، و سبب تفرقه و اختالف وسوسه

 نشود.

ید و عالقه اسالم به برچیدن تمام اسباب تفرقه و اختالف تا مسلمانان تیک -2

 امتی نیرومند گردند و دشمنان از آنها بترسند و برایشان حساب باز کنند.

                                           
 .11و  9سورة مجادله، آیة  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾66﴿  های هدایتمشعل

رعایت عواطف و احساسات مردم در اسالم. و راستی چرا اسالم چنین  -3

﴿ فرماید:نباشد در حالی که قانون خداوند است و او خود می       

   ﴾(1) « و برای قومی که یقین دارند، چه کسی در داوری

 .«بهتر از خدا است

                                           
 .51سورة مائده، آیة  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾67﴿  های هدایتمشعل

 الحديث الحادي عشر

 َعَلى يُ ْنف ُقهُ  د يَنار   الرَُّجلُ  يُ ْنف ُقهُ  د يَنار   َأْفَضلُ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
 َسب يل   ف ي َأْصَحاب ه   َعَلى يُ ْنف ُقهُ  َود يَنار   اللَّه   َسب يل   ف ي َدابَّت ه   َعَلى الرَُّجلُ  يُ ْنف ُقهُ  َود يَنار   ع َيال ه  
 .«اللَّه  
 

 حدیث یازدهم

کند، پولی اسدت کده   فرمودند: بهترین پولی که انسان خرج می صرسول خدا

ش در راه خدا و یا بدر دوسدتان و همراهدانش در    بر اهل خانواده اش و یا بر سواری

 .(1)کندجهاد خرج می

 

 شرح حدیث:

کندد، بده همدین    اسالم به مال و ثروت به عنوان پایه و اسا  زنددگی نگداه مدی   

هدای مختلفدی جهدت انفداق آن در نظدر      علت برای جلوگیری از به هددررفتن، راه 

داده که حدیث مدورد بحدث    ها را بر بعضی دیگر برتریگرفته و بعضی از این راه

 های انفاق را دربر دارد:ما سه راه از بهترین راه

انفاق بر زیردستان و خویشاوندان نهدیی مانندد زن، فرزندد، والددین،     راه اول:

گدردد و از  خادم و امثال اینهاست، زیرا با انفاق بدر اینهدا نیازهایشدان برطدرف مدی     

 گردند.خدا نیرومند می شود، و در عبادتشدن آنها جلوگیری میتلف

انفاق بر سواری و وسیله نقلیه تدا صداحبش و دیگدران را در راه خددا      راه دوم:

بخشدد، تدا راه خددا را    حمل کند، چون انفاق بر سواری به آن قوت و قددرت مدی  

 استوارتر بپیماید، و در نتیجه پرچم اسالم در جهان باهتراز درآید.

ان راه جهاد و دعوت، زیرا این کار آنهدا را  انفاق بر همراهان و دوست راه سوم:

 دهند.کند و آنان به یاری مسلمانان ادامه میهایشان کمی میدر رفع نیازمندی

 

                                           

روایت  از حضرت ثوبان  994به شماره  ةاین حدیث را امام مسلم در کتاب الهکا -(1)

 کرده است، و امام نووی به نقل از مسلم در ریاض الصالحین آورده است.



   

 

  

 
 

 

 ﴾68﴿  های هدایتمشعل

 احادیثی دیگر در این زمینه:

 احادیثی در بیان فضیلت انفاق بر اهل خانواده. اوالً:

هدایی  فرمودند: از میان پدول  صگوید: رسول خدامی سحضرت ابوهریره -1

ای یا کمی بده بیندوائی یدا بدر     کنی، یا در آزادکردن بردهکه در راه خدا خرج می

گیدرد کده بدر    رسانی، بهرگترین پاداش به پولی تعلق مدی ات به مصرف میخانواده

 .(1)ات خرج کنیخانواده

گفتندد: تدو هرگده چیدهی را     مدی  سبه سعد بن ابدی وقداص   صپیامبر اکرم -2

بینی، حتی گر این که جهای نیکوی آن را میکنی، مجهت رضای خدا خرج نمی

 .(2)گذاریآنچه در دهان همسرت می

کند که فرمودند: چون انسدان در  نقل می صاز پیامبر ابی مسعود بدری  -3

کردن او صدقه بده  انفاق بر خانواده اش رضایت خدا و ثواب او را اراده کند خرج

 .(3)آیدحساب می

فرمودندد: بدرای ایدن کده      صگفت که پیامبر بصعبداهلل فرزند عمرو العا -4

شددن زیردسدتان خدود    انسان گناهکار به حساب اید، کافی است کده سدبب تلدف   

 .(4)گردد

 فضیلت انفاق بر وسلیه نقلیه در راه خدا. ثانیاً:

فرمودند: خیر و برکت تا روز  صگوید: رسول خدامی سسهل بن حنظلیه -1

ن آن همیشده مدورد کمدی حدق قدرار      قیامت در پیشانی اسب ثبت شدده و صداحبا  

                                           

و امام احمد در مسند خود با  995به شماره  ةکااین حدیث را امام مسلم در کتاب اله -(1)

 همین الفاظ روایت کرده و در الفتح الکبیر نیه آمده است.

 این حدیث را امام بخاری و امام مسلم و امام مالی در جاهای مختلفی روایت کرده اند. -(2)

و دارمی در این حدیث را امام بخاری و امام مسلم در صحیح بخاری و مسلم و امام نسائی  -(3)

 سنن و امام احمد در مسندش آورده اند.

این حدیث را امام مسلم، امام ابوداود، و امام احمد روایت کرده اند، عبارت مسلم چنین  -(4)

 .«ُقوَتهُ  َيْمل كُ  َعمَّنْ  َيْحب سَ  َأنْ  إ ْثًما ب اْلَمْرء   َكَفى»است: 
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گیرند، و کسی که اسبی را در راه خدا نگهداری کندد، و آذوقده اش را بدهدد    می

 .(1)کردن مشغول استمانند کسی است که همیشه به انفاق

فرمودند: کسدی کده بده خداطر     شنیده است که می ص: از پیامبرسابوهریره -2

ه او نگهددداری کنددد، آذوقدده، ایمددان بدده خدددا و تصدددیق وعددده اش اسددبی را در را

 .(2)آیدخوراک و پ، افکنده اش در میهان اعمالش در آخرت به حساب می

 احادیثی در فضیلت انفاق بر همراهان جهادی. ثالثاً:

ای را فرمودند: هر مسلمانی که برهنه صگفت که رسول خدا سابی سعید -1

مسدلمانی کده مسدلمان    پوشداند، و هدر   های جنت او را میبپوشاند خداوند از لبا 

خوراند، و هر مسدلمانی  های بهشت او را میای را سیر کند، خداوند از میوهگرسنه

 .(3)کندای را آب دهد خداوند از رحیق مختوم او را سیر آب میکه تشنه

بده عیدادتش    بگوید: جمعی از دوستان اند، بدن مالدی   حمید الطویل می -2

پذیرایی کن، اگر با تکه ندانی باشدد کده     گفت: ای کنیه از مهمانان سرفتند، ان،

 .(4)فرمود: محاسن اخالق از اعمال بهشت استشنیدم که می صمن از رسول خدا

داد. گویدد: پددرم غدذاهائی بسدیار بده مدردم مدی       می بحمهه فرزند صهیب -3

 سکندی. صدهیب  گفت: ای صهیب تو با این کدارت اسدراف مدی    سحضرت عمر

گفت: بهترین شما کسدی اسدت کده مدردم را     میشنیدم که  صگفت: من از پیامبر

 . علت کار من این حدیث است.(5)طعام دهد و سالم را جواب دهد

گوید: برای من از این که به بازار بدروم و بردگدانی را   می سحضرت علی -4

 .(6)زاد نمایم، بهتر است تا گروهی از دوستان خود را غذا دهمآخریداری کرده 

 

 نتوشه دعوتگران و مربیا

                                           
 این حدیث را با این الفاظ در جائی دیگر نیافتم. -(1)

 این حدیث را امام بخاری و نسائی و امام احمد روایت کرده اند. -(2)

 این حدیث را امام ابوداود، ترمذی و احمد روایت کرده اند. -(3)

 این حدیث در الفتح الکبیر آمده است. -(4)

 این حدیث را امام احمد در مسندش روایت کرده است. -(5)

 نقل کرده. همین حدیث را بخاری در األدب المفرد -(6)
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های مفید، زیدرا  کردن آن، مگر در راهتوجه اسالم به مال و تحذیر از خرج -1

 شود.مال شاهرگ اصلی زندگی محسوب می

انفاق بر اهل خانواده بهترین راهی است که مسلمان مالش را صرف کندد،   -2

کندد و در عبدادت نیرومندشدان    شددن آنهدا جلدوگیری مدی    زیرا ایدن کدار از تلدف   

 سازد.می

دادن جهدداد در راه خدددا کمددی نددین سددواری کدده انسددان را در ادامددههمچ -3

 آید.کردن مال به حساب میهای مصرفکند، از بهترین راهمی

انفاق بر یاران و دوستان که قانون خددا را محکدم و اسدتوار گرفتده اندد، از       -4

هدا را بهدم نهدیدی و    شدود، زیدرا ایدن کدار قلدب     های انفاق شمرده مدی بهترین راه

هدای شددید   ای کده طوفدان  کندد، بده گونده   ف مسلمانان را قوی و محکم مدی صفو

 تیثیری بر آنان ندارد.
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 الحديث الثاني عشر

 َحقَّْت َمَحبَّت ي ل ْلُمَتَحابِّيَن ف يَّ،: قاَل اهلل تَ َعالى» :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
ينَ ل ْلُمتَ َنا َوَحقَّْت َمَحبَّت ي الُمَتَحاب وَن ف يَّ َعَلى َمَناب َر  َوَحقَّْت َمَحبَّت ي ل ْلُمَتَباذ ل يَن ف يَّ، ف يَّ، ص ح 

يُقوَن َوالش َهَداءُ م ْن نُور  يَ ْغب طُُهْم ب َمكان ه ْم النَّب ي وَن   «.َوالصِّدِّ
 

 حدیث دوازدهم

کده   فرمودند: خداوند فرموده است: محبدت مدن بدرای افدرادی     صرسول خدا

دارند، و افدرادی کده صدلحه رحدم را رعایدت      همدیگر را به خاطر من دوست می

کنند، و به خداطر مدن خیرخدواه همددیگر هسدتند، و همچندین کسدانی کده بده          می

کنندد  نمایند، واجب است. افرادی که به خاطر من دوستی میهمدیگر بخشش می

هداء بر منهلت آنها رشی نشینند که پیامبران و صدیقان و شبر منبرهایی از نور می

 .(1)برندمی

 

 شرح حدیث:

خداوند از ازل دانسته که امکان ندارد قوانین او در زمین پیداده شدود، و برنامده    

های دیگر برتری یابد، مگدر بده وسدیلة برخدی از مدردم کده احکدام و        اش بر برنامه

علیه مکدر   دستوراتش را در میان خود انجام دهند، سپ، به بقیه مردم برسانند و بر

ای از احکدام را بده هددف    و تالش مخالفان جهاد نمایند، بدین وسیله خداوند پاره

پیوسدتگی قلدوب و جماعدت مسدلمانان در نظدر گرفتده اسدت،        توحید کلمه و بهدم 

کند، و با توضدیح  ها را بیان میحدیث مورد بحث ما چهار خصلت از این خصلت

 نماید.ه در این میادین تشویق میمنهلت رفیع آن در اسالم مردم را به مسابق

 دوستی با همدیگر به خاطر خدا. -1

 خیرخواهی و نصیحت دیگران به خاطر خدا. -2

 خیرخواهی و نصیحت دیگران به خاطر خدا. -3

 بذل و بخشش بر یکدیگر به خاطر خدا. -4

                                           
با این لفظ روایت کردند: وجبت  ساین حدیث را امام احمد و امام مالی از معاذ بن جبل -(1)

 محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتهاورین فی والمتباذلین فی.
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 گردد.اینی احادیثی در هریی از این موارد تقدیم می

 

 وستی با یکدیگر به خاطر خدا:اوالً: احادیثی در فضیلت د

کند که فرمودند: سده چیده اسدت کده     روایت می صحضرت ان، از پیامبر (1

 اگر در وجود شخصی پیدا شود، شیرینی ایمان را خواهد چشید.

اول این که خدا و رسولش برای او از هرک، و هرچیه دیگدر محبدوبتر باشدد،    

د، سوم این که برگشدت بده کفدر    دوم این که دوستی او با افراد فقط برای خدا باش

 .(1)برای او همچون افتادن در آتش ناپسند باشد

کند که فرمودند: هفت نفر را نقل می صاز پیامبر خدا سحضرت ابوهریره (2

ای نباشد، در سایه عرش خدود جدای   خداوند در روزی که جه سایه عرش او سایه

 دهد.می

مدردی کده    -3گ شدده.  جدوانی کده در عبدادت خددا بدهر      -2امام عادل.  -1

دو نفر به خاطر خدا همدیگر را دوست دارند و مالقات  -4 دادة مساجد است.دل

 و جدائی آنها فقط به خاطر خداست.

مردی که زن زیبائی او را به فحشا دعوت کند، ولی او بگوید: من از خددا   -5

 ترسم.می

دهدد  مردی که چنان انفاق کند که دست چپش از آنچه دست راستش می -6

 خبر نشود.

 .(2)مردی که در تنهائی به خاطر خدا گریه کند -7

فرمدود: خداوندد در روز    صگوید که پیدامبر خددا  می س( همچنین ابوهریره3

گوید: کجایند آنانی که به خاطر من با همدیگر دوستی کردندد، امدروز   قیامت می

 .(3)دهمبانی نیست آنان را در سایه عرش خود جای میکه هی  سایه

                                           
این حدیث را امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجه و امام احمد  -(1)

 کرده اند.روایت 

این حدیث را امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام مالی و امام احمد  -(2)

 روایت کرده اند.

 این حدیث را امام مسلم، امام دارمی، امام مالی و احمد روایت کرده اند. -(3)
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 ثانیاً: احادیثی در فضیلت رعایت پیوند خویشاوندی:

کند که فرمودند: مردی خواسدت  نقل می صاز پیامبر سحضرت ابوهریره -1

ای را بر سر راهدش فرسدتاد، چدون آن    به زیارت دوست و برادر خود برود، فرشته

خواهم به دیددار  روی، گفت: میفرد بر فرشته گذر کرد، فرشته گفت: به کجا می

درم در این روستا بروم، گفت: آیا از او قرض یدا طلبدی داری، گفدت: نده تنهدا      برا

علت سفر من این است که او را به خاطر خدا دوسدت دارم. آنگداه فرشدته گفدت:     

ام تا به تو بگویم همانگونده کده تدو او را دوسدت     من هم فرستادة خدا هستم، آمده

 .(1)داری، خداوند همه تو را دوست داردمی

فرمودندد: کسدی کده     صگویدد کده پیدامبر خددا    مدی  سنین ابدوهریره همچ -2

شدود:  مریضی یا برادری را به خاطر خدا زیارت کند، از جانب خدا به او گفته می

 .(2)هایت نیه نیکو گشت و در سرای جنت جای گرفتینیکو گشتی و قدم

گفت:  سبه حضرت عمر سگوید که حضرت ابوبکرمی سحضرت ان، -3

قبدل از وفداتش او را مالقدات     صقات ام ایمدن بدرویم، چنانچده پیدامبر    بیا تا به مال

داندی  کنی؟ آیدا نمدی  کرد، چون نهد او رفتند، گریه کرد، گفتند: چرا گریه میمی

آنچه نهد خدا است برای پیامبر از هرچیه بهتر است؟ گفت: گریده بده خداطر عددم     

وحی است، این گفتة آگاهی از این موضوع نیست، بلکه گریه من به خاطر انقطاع 

 .(3)را نیه به گریه انداخت بحضرت ابوبکر و عمر  لام ایمن
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً: احادیثی در فضیلت خیرخواهی به خاطر خدا:

                                           
 این حدیث را امام مسلم و امام احمد روایت کرده اند. -(1)

 ترمذی، ابن ماجه و امام احمد روایت کرده اند. این حدیث را -(2)

 امام مسلم و ابن ماجه این حدیث را روایت کرده اند. -(3)
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کند که فرمودند: همده دیدن   خدا نقل می صاز پیامبر تمیم فرزند او   -1

سدولش  خیرخواهی است، گفتیم: برای چه کسی؟ فرمودند: برای خدا و کتاب و ر

 .(1)و برای خلفاء مسلمین و عموم آنها

هدای  کند که فرمودند: چرا اقوامی همسایهنقل می صعلقمه از رسول خدا -2

آموزند، و آنها را نصیحت و امر به معروف و نهدی از منکدر   خود را فقه و علم نمی

آموزند، و نصدیحت  ه را نمیهای خود علم و فقوامی از همسایهکنند، و چرا اقنمی

هدای خدود   شنوند، به خدا قسم باید اقدوامی ایدن مسدائل را بده همسدایه     آنها را نمی

های خود این مسائل را یاد بگیرند، و اگر نه به زودی بیاموزند، و اقوامی از همسایه

آنها را تنبیه خواهم کرد، سپ، از منبدر پدائین آمدندد مدردم از همددیگر پرسدیدند       

ها بود که اشعری صها گفتند: هدف پیامبرچه کسانی بود. بعضی صیامبرمنظور پ

 های روستائی و نادان دارند.قومی دانا و فقیه هستند و همسایه

ها رسید، پیش رسول خدا آمدند و گفتند: علت چه بود چون خبر به اشعری

های خود دوباره گفته صکه اقوامی را به نیکی یاد کردید، و ما را به بدی. پیامبر

ها گفتند: ای رسول خدا! آیا دیگران را نصحیت کنیم، اشعری تکرار کرد. (2)را

ها گفتند: ما های خود را تکرار کردند، آنگاه اشعریگفته صبرای بار سوم پیامبر

آنها را مهلت داد، آنها در مدت یی سال  صرا یی سال مهلت بده، رسول خدا

این آیه را تالوت  صآنگاه پیامبر خدا های خود شدند،مشغول و آموزش همسایه

﴿ کرد:                            

             ﴾ (المائده) « کافران از بنی اسرائیل بر

کردند و مریم نفرین شدند، زیرا نافرمانی و تجاوز میزبان داود و عیسی فرزند 

 .(3)«کردنددادند نهی نمیهمدیگر را از کارهای زشتی که انجام می

                                           
این حدیث را امام مسلم، امام ابوداود، امام ترمذی، امام نسائی، امام دارمی و امام احمد  -(1)

 روایت کرده اند.

 .امام مسلم و ابن ماجه این حدیث را روایت کرده اند -(2)

این حدیث را طبرانی روایت کرده و در سندش بکیرین معروف است که بخاری، احمد و  -(3)

 ابن عدی او را تیئید کرده اند.
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در مورد چهارم یعنی بذل و بخشش در راه خدا در حددیث گذشدته بده انددازه     

 کافی توضیح دادیم که احتیاج به اعاده آن نیست.

 توشه دعوتگران و مربیان

ستی و رعایت پیوند خویشداوندی و نصدیحت و خیرخدواهی و    ( ضرورت دو1

بذل و بخشش با همدیگر برای رضای خدا، زیرا این امور صف مسلمانان را قوت 

کندد کده خدود بهتدرین و     ها آنهدا را بهدم نهدیدی مدی    بخشد، و قلبو وحدت می

 ترین مسئله برای مسلمانان است.ضروری

 کند:رامین یاری میرعایت موارد ذیل ما را در اجرای این ف

به یادداشتن این که هریی از این موارد محبت و رضای خددا را بده دنبدال     -1

 دارد.

به یادداشتن این که هریی از این موارد پیوستگی و وحددت مسدلمانان را    -2

نماید، تا مسلمانان خدار چشدم دشدمنان    کند و در بین آنها الفت ایجاد میحفظ می

 ته خود را باز یابند.گردند، و عظمت از دست رف

اطددالع از تدداریخ گذشددتگان صددالح امددت اسددالمی و روش زندددگی آنهددا    -3

 خصوصاً در موارد مذکور، تا انسان را در اقتداء به آنها یاری کند.

به این که بهتر است، انسدان در اجتمداع مسدلمانان زنددگی      ص( عالقه پیامبر2

زیرا انسان در تنهائی هرچند صالح کند، تا منفعت و تیثیری بر دیگران داشته باشد، 

و پرهیهگار باشد خیر او محدود به خود اوست، چون به قول معروف یدی دسدت   

گویدد: آلدودگی اجتمداع از    خیر دهد که مدی  سصدا ندارد، خدا به حضرت علی

را جده دهدد کده فرمودندد: اگدر       /پاکی فرد بهتر اسدت، خددا عبدداهلل بدن مبدارک     

بدردیم، و ضدعیف مدا خدوراک قدوی      را پیش نمدی  بود، ما هی  راهیجماعت نمی

 شد.می



   

 

  

 
 

 

 ﴾76﴿  های هدایتمشعل

 الحديث الثالث عشر

ب ه   اللَّهُ  يُ َعجِّلَ  َأنْ  َأْجَدرُ  َذْنب   م نْ  َما» :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ   ل َصاح 
نْ َيا ف ى اْلُعُقوبَةَ  رُ  َما الد  َرة   ف ى َلهُ  يَدَّخ  م   ة  َقط يعَ  م نَ  اْلخ  َيانََة َواْلَكَذب.  الرَّح  إ نَّ َأْعَجَل وَ َوالخ 

، لَ الطَّاَعة  ثَ َوابًا  م  َلُة الرَّح  ، فَ تَ ْنُمو َأْمَوالُُهْم، َوَيْكثُ ُر َفَجَرةً  اإ نَّ َأْهَل اْلبَ ْيت  لََيُكونُو َحتَّى ص 
 .«َصُلوااوَ ت َ َعَدُدُهْم إ َذا 

 حدیث سیزدهم

ی که خداوند عقوبت آن را در دنیا قبدل از  هی  گناه»فرمودند:  رسول خدا 

آخرت نازل کند مناسبتر از قطدع پیوندد خویشداوندی و خیاندت و دروغ نیسدت، و      

هی  طاعتی که خداوند جهاء آن را در دنیا قبدل از آخدرت بدهدد از حفدظ پیوندد      

خویشاوندی مناسبتر نیست، حتی امکان دارد یی خانواده فاسد بر اثر رعایت ایدن  

 .(1)«شان برخوردار گردندبرکات خدا در جان و مال دستور از
 

 شرح حدیث:

واقعیت زندگی بشر بر این مسئله تیکید دارد که انسان تا وقتی امنیدت جدانی و   

مالی و حقوقی نداشته باشد، برایش ممکن نخواهد بود، وظائف خود را بده خدوبی   

بهرگ را انسان با انجام دهد، همچنین این واقعیت مسلم است که اهداف متعالی و 

جمعی بدا  باید به صورت دسته تواند به دست آورد، بلکههای انفرادی نمیکوشش

گره خورده به این اهداف نائل آید، اسالم مبدادی  های بهمهای متحد و دستقلب

کندد و  و دستوراتی دارد کده موضدع آن را در قبدال ایدن دو واقعیدت آشدکار مدی       

آن جملده دسدتوراتی در زمینده رعایدت پیوندد      نمایدد، از  صحت آن را تیکیدد مدی  

خویشاوندی، امانتداری و راستگوئی است، زیرا نتیجه صله رحم بهدم پیوسدتگی و   

انسجام گروه و قبیله است که این خود یکی از اسدباب بدهرگ وحددت جماعدت     

نان است، و صداقت و امانت نیه امنیت جانی، مالی و حقوقی انسدان را دربدر   مسلما

                                           
 اللَّهُ  يُ َعجِّلَ  َأنْ  َأْجَدرُ  َذْنب   م نْ  َما»ابوداود این حدیث را از ابی بکره اینگونه روایت کرده:  -(1)

ب ه   نْ َيا ف ى اْلُعُقوبَةَ  ل َصاح  رُ  َما الد  َرة   ف ى َلهُ  َيدَّخ  م   َقط يَعة   م نَ  اْلخ   .«الرَّح 
امام بخاری در االدب المفرد و عالمه آلبانی هم در صحیح الجامع الصغیر با عباراتی 

 روایت کرده اند. سنهدیی به عبارت ابوداود حدیث را از ابی بکره



   

 

  

 
 

 

 ﴾77﴿  های هدایتمشعل

می شود انسان وظایف خود را به خوبی انجام دهد، حددیثی کده هدم    دارد و سبب 

اکنون در صدد شرح و توضیح آن هستیم، تصویری دقیدق از عاقبدت کوتداهی در    

دهد، چنانچه با دقت نتیجه رعایت پیوند خویشداوندی را  این مسائل را به دست می

اندت و دروغ  کند که گناه قطع صله رحم خیدهد، حدیث بیان میدر دنیا نشان می

مناسبترین گناهانی است که خداوند عالوه بر عذاب آخرت در دنیا هرچه زودتدر  

کند، چنانچه رعایت صله رحم بهترین طداعتی اسدت کده    وبت میصاحبانش را عق

ای فاسدد باشدند   دارد خدانواده  در دنیا دریافت نماید، حتدی امکدان  انسان ثوابش را 

 مال و نسل آنها برکت دهد.ولی با رعایت این امر مهم خداوند در 

 

 اوالً: معنی و مفهوم صله رحم در حدیث و چگونگی رعایت آن:

رحم در اصل به معنی جائی است که جنین در شکم مادر داخلش قرار دارد، 

 ﴿گوید: چنانچه خداوند متعال می              

  ﴾(1) «کند، و داند که هر زنی چه چیه حمل میخدا می

افهایند و هرچیه در نهد کاهند، و بر چه چیه میها از چه چیهی میداند که رحممی

 .«او به مقدار و میهان است

﴿       ﴾(2) «  و آنچه را می خواهیم تا

 .«رحم ها مستقر می کنیممدتی معین در 

﴿          ﴾(3) 
باراند، و قیامت ویژه خدا است و او است که باران را میآگاهی از فرارسیدن »

 .«هاستمطلع است از آنچه در رحم
شود که انسدان از راه نسدب بدا    طالق میولی االن گاهی بر همه خویشاوندانی ا

شود کده ازدواج بدا آنهدا حدرام     خورد، و گاهی بر کسانی اطالق میآنها پیوند می

                                           
 .8سورة رعد، آیة  -(1)

 .5سورة حج، آیة  -(2)

 .34ن، آیة سورة لقما -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾78﴿  های هدایتمشعل

بدا برنامده   ایدن معندی    باشد، زیرااست، اما آنچه منظور حدیث است معنای اول می

ای که مسدلمانان مانندد یدی    ها و پیونددادن آن بگونهکردن قلباسالم در نهدیی

اشند که اگر یکی از اعضاء آن مریض شود، دیگر اعضاء خواب بده چشدم   جسم ب

که در باره اهل مصر  صدهند، موافقت دارد. و همچنین این حدیث پیامبرراه نمی

 ص، و این گفته پیامبر(1)اهل ذمه و خویشاوندی برخوردارند گفت: آنها از حقوق

ابطده دوسدتی را حفدظ    تان پدرش رکه بهترین کار نیکو آن است که انسان با دوس

 کند، اما چه وقت انسان صله رحم را رعایت کرده؟، معنی اول را تییید می(2)کند

های مختلفدی  صورت ،این مسئله با در نظرگرفتن موقعیت، زمان، مکان و افراد

دادن صدله  گیرد، مثالً اگر انسان در میدان خویشداوندان اسدت، بدا هدیده     به خود می

اگر مالی نداشت یا آنها احتیاج نداشتند با زیارت آنها و  کند، ورحم را رعایت می

مشارکت در کارهای آنها در صورت نیاز این وظیفه را انجدام دهدد، ولدی اگدر از     

تواندد ایدن وظیفده را انجدام     خویشاوندان خود دور است، با ارسال نامه و تلفن مدی 

ندان اسدت، امدا   دهد، منتهی اگر به مالقات برود، بهتر است این از عمدوم خویشداو  

 شود:پدر حقوق به خصوصی دارد که در اینجا ذکر می

 در صورت احتیاج باید او را غذا داد. -1

 در صورت نیاز باید به او لبا  داد. -2

 در صورت احتیاج به خدمت باید او را خدمت کرد. -3

 چون پدر او را بطلبد حاضر به خدمت باشد. -4

 جائهی دستور داد اطاعت کند. موقعی که به او در کار ثواب و -5

 با نرمی و آرامی با او سخن بگوید. -6

 او را به نام صدا نکند، بلکه بگویم: پدرم. -7

 دادن او نگردد.او را دشنام ندهد یا سبب دشنام -8

 جلویش راه نرود و قبل از او ننشیند. -9

                                           
 این حدیث را امام مسلم و امام احمد روایت کرده اند. -(1)

است که امام مسلم روایت کرده، همچنین  باین حدیث جهئی از حدیث عبداهلل بن عمر -(2)

 ابوداود و ترمذی و امام احمد روایت کرده است.



   

 

  

 
 

 

 ﴾79﴿  های هدایتمشعل

د ناپسند پسندد، برای او نیه بپسندد، و هرچه برای خوهرچه برای خود می -11

 داند، برای او نیه ناپسند بدارد.می

 طلبد.برای او طلب مغفرت و رحمت کند، چنانچه برای خود می -11

دوستان و افرادی را که به جه از راه پدر امکان پیوند با آنها نیست اکدرام   -12

 کند.

 

 ثانیاً: آیات و احادیثی در مورد گناه قطع پیوند خویشاوندی:

﴿اید: فرمخداوند می -1                

                             

   ﴾(1) « شان شکنند که با ایرا میو اما کسانی که پیمان خدا

گسالنند که خدا به حفظ و نگهداشت آن دستور داده بسته است، و پیوندی را می

پردازند، نفرین بهرة ایشان است و پایان است، و در روی زمین به فساد و تباهی می

 بد جهان از آنان است.

. و (2)شدود فرماید: قاطع رحم داخل بهشدت نمدی  می صو در حدیثی پیامبر -2

گوید: کسی که من را وصل کند، خدا عرش معلق است، و میرحم به  فرماید:می

دهد، و کسی کده مدن را قطدع کندد، خددا بدا او قطدع رابطده         او را با خود پیوند می

فرماید: چون خداوند از آفریدن مخلوقدات فدارغ   و در حدیثی دیگر می.(3)کندمی

سدت،  جویندده بده تدو از قطدع رحدم ا     شد، رحم بلند شد و گفت: اینجدا جدای پنداه   

شوی کده هدرک، تدو را وصدل کندد، مدن هدم        خداوند فرمود: بلی، آیا راضی می

ام را با او حفظ کنم، و هرک، تو را قطع کند بدا او قطدع رابطده کدنم. رحدم      رابطه

فرمدود: اگدر    صگفت: بلی، آنگاه خداوند فرمود: این از آن تدو، در اینجدا پیدامبر   

﴿خواهید این آیده را بخوانیدد:   می                 

                                           
 .25سورة رعد، آیة  -(1)

 م احمد روایت کرده است.این حدیث را بخاری، ابوداود، ترمذی و اما -(2)

 روایت کرده است. ماین حدیث را امام مسلم از حضرت عایشه  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾81﴿  های هدایتمشعل

          

﴾(1) « که در زمین فساد کنیدد، و  انتظار دارید این آیا اگر روگردان شوید جه

آنان کسانی اند که خداوندد ایشدان را    یان خویش را بگسلید؟پیوند خویشاوندی م

هایشددان را کددر و نفددرین و از رحمددت خددویش بدددور داشددته اسددت، لددذا گددوش   

 .«شان را کور کرده استچشمان
 

 ثالثاً: آیات و احادیثی در مورد گناه خیانت:

﴿     ﴾(2) « دوست نداردهمانا خداوند خائنان را». 

﴿       ﴾(3) «پیشگان مسلماً خداوند خیانت

 .«داردکافر را دوست نمی

﴿        ﴾(4) «انا خداوند دوست ندارد هم

 .«پیشه و گناهکار باشدخیانتکسی را که 
نشانة منافق سه چیه است: چون سخن بگوید، دروغ  فرماید:می صپیامبر

کند. و چون امانتی به او داده شود گوید. و چون وعده دهد، خالف میمی

 .(5)کندخیانتش می

 رابعاً: احادیثی در مورد گناه دروغ:

می فرماید: همانا راستگویی به نیکی و نیکی به جنت راهنمایی  صپیامبر -

شود، و می و راستگو گفتن زیاد، نهد خدا صدیقو شخص بر اثر راست کند،می

                                           
 این حدیث را بخاری، مسلم و امام احمد روایت کرده است. -(1)

 .58سورة انفال، آیة  -(2)

 .36سورة حج، آیة  -(3)

 .117سورة نساء، آیة  -(4)

ترمذی، نسائی، و امام احمد روایت کرده و مسلم،  ساین حدیث را بخاری از ابی هریره -(5)

 است.



   

 

  

 
 

 

 ﴾80﴿  های هدایتمشعل

کشد، و کارهای زشت به آتش و دروغ انسان را به سوی کارهای زشت می

 .(1)شودشخص بر اثر دروغگویی زیاد، نهد خدا کذّاب می

چهار خصلت است که اگر در وجود کسی باشد منافق خالص خواهد بود،  -

نفاق آلوده خواهد بود، تا از آن دست و اگر یکی از آنها در وجود او باشد به 

چون امانتی به او داده شود خیانت  -1بکشد، و آن چهار چیه به قرار ذیل هستند: 

چون مخاصمه کند،  -3گوید. چون صحبت کند دروغ می -2کند. می

 .(2)چون عهد کند پیمان شکند -4کند. گویی میفحش

 

 توشه دعوتگران و مربیان

از همه گناهان خصوصاً صله رحم و خیانت دروغ،  گهیدنضرورت دوری -1

کنند، و سبب زیرا این گناهان عالوه بر عذاب آخرت زندگی را فاسد و تنگ می

﴿فرماید: شود، چنانچه خداوند متعال میاضطراب و پریشانی خاطر می   

                             

                      

 ﴾(3) «زند که در امن و امان خداوند مردمان شهری را مثل می

شد، اما می بردند، و از هرطرف روزیشان بگونه فروان به سویشان سرازیربه سر می

آنان کفران نعمت خدا کردند و خداوند به خاطر کاری که انجام دادند، گرسنگی 

 .«و هرا  را بدیشان چشانید
شود، حتی اگر اهل خانواده صله رحم سبب رشد مال و کثرت فرزندان می -2

فاسد باشند، همچنین فوائد دیگری مثل برکت در عمر و کسب ثناء دربر دارد که 

 یگر آمده.در حدیثی د

                                           
و امام مسلم، ابوداود، ترمذی و امام احمد  باین حدیث را بخاری از عبداهلل بن مسعود -(1)

 روایت کرده است.

روایت کرده، چنانچه امام مسلم و ابوداود  باین حدیث را بخاری از عبداهلل بن عمر -(2)

 حدیث را روایت کرده اند.ترمذی و نسائی و امام احمد هم این 

 .112سورة نحل، آیة  -(3)
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عظمت اسالم، چون آداب و قوانینی دارد که امنیت جانی و مالی و حقوق  -3

 بخشد.کند، و به وحدت و انسجام مسلمین قوت میانسان را تضمین می



   

 

  

 
 

 

 ﴾83﴿  های هدایتمشعل

 الحديث الرابع عشر

نْ َيا َدار   ف ى َرتْ ُقط   الزَّق وم   م نَ  َقْطَرةً  َأنَّ  َلوْ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ   الد 
نْ َيا َأْهل   َعَلى أَلْفَسَدتْ   .«َطَعاَمهُ  َيُكونُ  ب َمنْ  َفَكْيفَ  َمَعاي َشُهمْ  الد 
 

 حدیث چهاردهم

ها فرمودند: اگر یی قطره از زقوم بر زمین بیفتد، زندگی انسان صرسول خدا

است چه  را به تباهی خواهد کشید، پ، حال کسانی که زقوم غذای همشگی آنها

 .(1)خواهد بود

 

 شرح حدیث:

انگیهه کار خیر از یی فرد تا فرد دیگر متفاوت است، بعضدی کدار خیدر را بده     

ای بده خداطر عالقده بده     دهندد، و عدده  داشتن خیر و فضیلت انجام میخاطر دوست

دهند، چنانچه برخی دیگر به سدبب تدر  از عدذاب و    ثواب و منفعت انجامش می

دهند، و به هراندازه که انگیدهه یدی کدار در انسدان     می عاقبت زشت آن انجامش

شدود و عکد، ایدن مسدئله هدم درسدت       قوی باشد، توجه او به انجام آن بیشتر مدی 

است، حدیثی که هم اکنون مورد بحث ماست کسدانی را کده بدا انگیدهه تدر  از      

کند تا قبل از این کده بدر   ورزند، دعوت میمی عذاب به انجام اعمال خیر مبادرت

آنها نازل شود، و مجبدور بده خدوردن زقدوم گردندد دسدت از کارهدای ناشایسدت         

کند بکشند، و به کارهای نیکو رو آورند. و اینگونه چهره زشت زقوم را ترسیم می

که اگر یی قطره از آن بر روی زمین بچکد خشی و تر آن را تباه خواهد کدرد،  

 و زندگی مردم را بر روی زمین ناممکن خواهد ساخت.

                                           
 َأنَّ »با این عبارت روایت کرده است:  ساین حدیث را ترمذی در سننش از ابن عبا  -(1)

﴿: اْليَةَ  َهذ ه   قَ َرأَ  ص اللَّه   َرُسولَ                       ﴾  َ َقالَ ف 
نْ َيا َدار   ف ى ُقط َرتْ  الزَّق وم   م نَ  َقْطَرةً  َأنَّ  َلوْ »: ص اللَّه   َرُسولُ  نْ َيا َأْهل   َعَلى ألَْفَسَدتْ  الد   َمَعاي َشُهمْ  الد 
 سپ، گفته: هذا حیث حسن صحیح. «َطَعاَمهُ  َيُكونُ  ب َمنْ  َفَكْيفَ 

 روایت کرده اند.همچنین ابن ماجه، امام احمد، و عالمه آلبانی این حدیث را 



   

 

  

 
 

 

 ﴾84﴿  های هدایتمشعل

ر اینجا الزم است، اوالً آیاتی در وصف زقوم بیداوریم، سدپ، بده تفسدیر آن     د

 بپردازیم.

 

 اوالً: آیاتی در مورد زقوم:

﴿فرماید: خداوند متعال می                    

                         

                            

         ﴾(1) « ان آن که بهشتیآیا

است، یا درخت زقوم، ما آن را مایه رنج و محنت کند بهتر را با آن پذیرایی می

روید، شکوفه و میوه ستمگران کرده ایم، زقوم درختی است که در ته دوزخ می

ها را پر و آکنده خورند و شکمهای شیاطین است، دوزخیان میآن انگار کله

نوشند، آنگاه به دوزخ ای برآن میلودهسازند، سپ، آب داغ و کثیف و آمی

 .«گردندبرمی

﴿                         

  ﴾(2) « گناهکاران است، همچون قطعاً درخت زقوم خوراک

 .«همچون آب گرم و داغجوشد، جوشش ها میفله گداخته در شکم

﴿                      

                          

     ﴾(3) « ،کننده قطعاً شما ای گمراهان تکذیبسپ

ها را از آن پر خواهید کرد، و روی آن اب از درخت زقوم خواهید خورد، و شکم

جوشان و سوزان خواهید نوشید، و همچون نوشیدن شترانی که مبتال به بیماری 

                                           
 .68 – 62سورة صافات، آیة  -(1)

 .46 – 43سورة دخان، آیة  -(2)

 .56 – 51سورة واقعه، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾85﴿  های هدایتمشعل

ایشان در روز جها تشنگی شده اند از آن خواهید نوشید، این وسیله پذیرایی از 

 .«است
 

 ثانیاً: تفسیر زقوم:

بهرگان گذشته با توجه به آیات باال زقوم را به درختی تفسیر نموده اند که از 

ای رسد و به گونههایش به طبقات مختلف آن میروید و شاخهقعر جهنم می

جوشد، و با وجود این اهل کند که مانند م، گداخته میجهنم آن را گرم می

کنند و بعد از خوردن آن مانند شتران تشنه از آن را به همدیگر تعارف می جهنم

 شوند.نوشند، ولی هرگه سیراب نمیآب گرم جهنم می

 

 توشه دعوتگران و مربیان

لهوم پیروی از قوانین خداوند یا انجام طاعات و پرهیه از گناهان قبل از  -1

قبل از آن که زقوم غذای  دهد، وآمدن روزی که هی  کوششی در آن نتیجه نمی

 همیشگی و آب گرم جهنم شراب دائمی گردد.

سختی و بهرگی عذاب آخرت آنقدر است که چشم مانند آن را ندیده، و  -2

گوش هم نشنیده و قلب حساب آن را نکرده، و برای درک این مطلب کافی 

 آنگونه که در حدیث آمده از نظر گذرانده شود. است، صفت زقوم

ب اهل حق، زیرا هرچند اهل باطل در شکنجه و آزار اهل حق تسلی قل -3

بکوشند، به جائی نخواهند رسید و شکنجه آنها در قبال عذابی که در انتظارشان 

 است ناچیه خواهد بود.

فروگذار نکردن نقش عقوبت و مجازات در تربیت اسالمی، زیرا بسیاری  -4

دهند، پ، اکتفاء بر تشویق م نمیاز مردم تا ترسانده نشوند، کار خیر و نیکو انجا

 کار درستی نخواهد بود.



   

 

  

 
 

 

 ﴾86﴿  های هدایتمشعل

 الحديث الخامس عشر

 َهم   ُكلِّ  م نْ  َلهُ  اللَّهُ  َجَعلَ  الْست ْغَفارَ  َلز مَ  َمنْ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
يق   ُكلِّ  َوم نْ  فَ َرًجا، بُ  ل َحْيثُ  م نْ  َوَرَزَقهُ  َمْخَرًجا، ض   .«َيْحَتس 
 

 حدیث پانزدهم

کسددی کدده همیشدده از خداونددد طلددب آمددرزش کنددد، فرمودنددد:  صرسددول اهلل

آورد، و از جدائی کده گمدانش را    ها و تنگناها بیدرون مدی  خداوند او را از همه غم

 .(1)دهدبرد به او رزق و روزی مینمی

 

 شرح حدیث:

گاه کرد که تا و او را آ خداوند انسان را آفرید و تکالیفی بر دوش او گذاشت،

سدازد، در انجدام تکدالیف خدود موفدق نخواهدد شدد و بدرای         تقوی را توشه خدود  

حصول تقوی نماز، زکات، روزه، حج، قرائت قرآن، ذکر، دعا، اسدتغفار و دیگدر   

شعائر عبادی را مقرر کرد، حدیث مورد بحث ما به یکی از مدوارد یعندی اسدتغفار    

بدرد و درهدای غیدر مترقبده     ها را از بین مدی ها و سختیتوجه دارد، زیرا استغفار غم

هدا و گناهدان   گشاید، و سبب پاکی و صفای زندگی مسلمان از بددی روزی را می

 شود.می

 

 زمینه: این آیات و احادیثی دیگر در

 کند:خداوند گفتگوی هود با قومش را چنین نقل می

                                           
این حدیث را ابن ماجه با همین الفاظ در باب االستغفار آورده است، و ابوداود حدیث را  -(1)

رد و با تفاوت چند لفظ آوده که در سندش حکم بن معصب وجود دا ساز ابن عبا 

ابوحاتم او را مجهول و ابن حبان ضعیفش خوانده و گفته: ال یتابع علی حدیثه. همچنین امام 

این حدیث را روایت  ساحمد در مسندش و امام نووی در ریاض الصالحین از ابن عبا 

 کرده است.

 نقل کرده است. بو منذری در الترغیب و الترهیب از ابن عبا 



   

 

  

 
 

 

 ﴾87﴿  های هدایتمشعل

﴿                          

   ﴾(1) « ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش بطلبید و به

سوی او برگردید تا آسمان را بر شما ریهنده و بارنده کند و نیروئی بر نیرویتان 

 .«بیفهاید
 فرماید:ه قومش میخطاب ب و به نقل از حضرت نوح 

﴿                         

           ﴾(2) 
آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده ر خویش طلب ام: از پروردگان گفتهو بدیشا»

باراند، و با اعطاء های پرخیر و برکت را پیاپی میاست، خدا از آسمان باران

های سرسبه و دهد و باغکند، و یاری میدارائی و فرزندان شما را کمی می

 .«گذاردسازد و رودبارهای پرآب در اختیارتان میفراوان بهره شما می

﴿                          

    ﴾(3) « کنید، این که از پروردگارتان طلب آمرزش و

مند و به سوی او برگردید که خداوند شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئی بهره

 .«دهدد و به هر صاحب فضیلت و احسانی، فضیلت و احسانش را میسازمی

﴿                      

                            

﴾(4) «بر خویشتن ستم کردند به یاد د، یا و کسانی که چون دچار گناه شدن

و به جه خدا کیست  –شوند شان را خواستار میافتند و آمرزش گناهانخدا می

                                           
 .52آیة سورة هود،  -(1)

 .12 – 11سورة نوح، آیة  -(2)

 .3سورة هود، آیة   -(3)

 .135سورة آل عمران، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾88﴿  های هدایتمشعل

که گناهان را بیامرزد؟ و با علم و آگاهی بر چیهی که انجام داده اند پافشاری 

 .«کنندنمی
رماید: به خدا قسم من هر روز بیش از هفتاد مرتبه از فنیه می صپیامبر اکرم

 .(1)طلبمخداوند آمرزش می

 صگوید: ما در یی مجل، صد مرتبه از پیامبرمی بعمربن حضرت عبداهلل 

يمُ  الت َّوَّابُ  أَْنتَ  إ نَّكَ  َعَلىَّ  َوُتبْ  ل يْ  اْغف رْ  َربِّ »شنیدیم: این کلمات را می  (2)«الرَّح 
پذیر ام را بپذیر که تو بسیار مهربان و توبهرا ببخش و توبه پروردگارا گناهم»

 «.هستی

 اْلَحي   ُهوَ  إ ل إ َلهَ  ل الَّذ ي اللَّهَ  َأْستَ ْغف رُ »فرماید: کسی که بگوید: می صپیامبر
شود اگر چه از جنگ فرار کرده باشد. گناهان او بخشیده می (3)«إ لَْيه   َوأَُتوبُ  اْلَقي ومُ 

 اللَّه   ُسْبَحانَ » کردند:بل از وفاتش این کلمات را بسیار تکرار میق صپیامبر
گویم، و از او پاک است خدا و او را ستایش می» «إ لَْيه   َوأَُتوبُ  اللَّهَ  َأْستَ ْغف رُ  َوب َحْمد ه  

 «.کنمطلبم و به سوی او رجوع میآمرزش می

 

 توشه دعوتگران و مربیان

 نه که انسان بر دیگر مسائل ضروری زندگیمحافظت بر استغفار: همانگو -1

 کند:کند، موارد زیر انسان را در محافظت بر استغفار کمی میمحافظت می

 ( به یادداشتن نقش استغفار در تهذیب و تهکیه نف،.1

ها و مشکالت زندگی مؤثر ( به یادداشتن این که استغفار در رهائی از غم2

 است.

 شود.سبب کثرت رزق، مال و فرزند می ( به یادداشتن این که استغفار3

 شود.( به یادداشتن این که استغفار سبب برکت عمر می4

ای که اصالً گناه گرایی اسالم: چون اسالم به انسان به دیده فرشتهواقع -2

داند که گاهی راه صواب و زمانی راه خطا نگرد، بلکه او را موجودی مینکند نمی

                                           
 و ابن ماجه و امام احمد روایت کرده اند. ساین حدیث را بخاری از ابوهریره -(1)

 این حدیث را ابوداود، ترمذی، ابن ماجه و امام احمد روایت کرده است. -(2)

 ایت کرده اند.این حدیث را ابوداود و ترمذی رو -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾89﴿  های هدایتمشعل

فرماید: قسم می صغفار قرار داده است، چنانکه پیامبررود و دواء خطاء را استمی

کردید خداوند شما به ذاتی که جان من در قبضه قدرت اوست اگر شما گناه نمی

آورد که گناه کنند پ، از خدا آمرزش برد و افرادی میرا از صفحه هستی می

 طلب نمایند، و خداون آنها را بیامرزد.

ه و تقویت الم و تشریع آنچه روح را تغذیدر اس اهمیت جنبه روحی انسان -3

کند، برخالف مکاتبی که ساخته و پرداخته دست بشر است و هم اکنون بر می

رانند، زیرا در این مکاتب روح به فراموشی سپرده شده و کسی آنان حکم می

کند، در نتیجه زندگی بشر به جنگلی پر از حیوانات برای آن حساب باز نمی

 خورند.ماند که صحبان قدرت مستضعفین را میوحشی و درنده می
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 الحديث السادس عشر

 لَ  اللَّه   ر ْضَوان   م نْ  ب اْلَكل َمة   لََيَتَكلَّمُ  اْلَعْبدَ  إ نَّ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
 يُ ْلق ى لَ  اللَّه   َسَخط   م نْ  ب اْلَكل َمة   لََيَتَكلَّمُ  اْلَعْبدَ  َوإ نَّ  َدرََجات   لَهُ  ب َها اللَّهُ  يَ ْرَفعُ  بَالً  َلَها يُ ْلق ى

 .«َجَهنَّمَ  ف ى ب َها يَ ْهو ى بَالً  َلَها
 

 حدیث شانزدهم

ای در جهدت رضدای   فرماید: همانا انسان بعضی اوقات کلمهمی صارسول خد

مه بده او  دهد، خداوند به سبب همان کلگوید، و چندان اهمیتی به آن نمیخدا می

ای در جهت ناخشدنودی خداوندد   دهد و بعضی اوقات کلمههای بسیاری میدرجه

دهد، ولی خداوند به سبب آن او را در جهنم سرنگون زند، و به آن اهمیتی نمیمی

 .(1)کندمی

 

 شرح حدیث:

چون انسان به قانون خدا پایبند شود، و کدامالً بندده و فرمدانبردار خددا گدردد،      

دارد، و این وقت است که در کارهای شود و دوستش میراضی می خداوند از او

کندد، و بسدا   گرداند و از خطداء در گفتدار و کدردار حفدظ مدی     خیر او را موفق می

دهدد، خداوندد   دهد و بدان اهمیتی نمیاوقات بر اثر کار خیری که انسان انجام می

 افهاید.می درجات زیادی به منهلت او

نین خدا تمرد کند، و از عبادتش سرباز زند، خداوند او را اما چون انسان بر قوا

کند، و چون بر او خشم گرفت در همده کارهدا و   گیرد و بر او خشم میدشمن می

گذارد و بدر اثدر کداری بسدیار کوچدی کده بددان اهمیدت         مشکالت او را تنها می

 برد.داد، او را چندین طبقه در جهنم فرو مینمی

در این حددیث   صهمین مطلب است، چون پیامبر حدیث مورد بحث ما گواه

ای توفیق خدا قدرین  ای که خداوند از او راضی است به اندازهکند که بندهبیان می

                                           
این حدیث را بخاری و امام نووی و شیخ عبدالبدیع صقر در مختار الحسن و صحیح  -(1)

 همگی از ابوهریره روایت کرده اند.



   

 

  

 
 

 

 ﴾90﴿  های هدایتمشعل

دهدد، ولدی همدین کلمده     گویدد، و بددان اهمیتدی نمدی    اوست که احیاناً سخنی می

 افهاید.درجات زیادی به منهلت او می

باشدد، و همیشده   یدار و یداور مدی   بی ای که خداوند از او ناراضی استولی بنده

ای در جهدت ناخشدنودی خددا    ای که احیاناً کلمده مورد مؤاخذه خداست به اندازه

کند، ولی همان کلمه سبب دهد، و به عاقبتش فکر نمیزند و اهمیتی به آن نمیمی

شود، و اینگونه خداوندد از سدر تقصدیر بندده     های پایین جهنم میافتادن او در طبقه

گذرد و بر کارهای خیر هرچندد کوچدی باشدد او را مدهد بدهرگ      خود میصالح 

دهدد کده   ای تحت تعقیب و مجازات قرار میدهد، و بنده ناشایست را به اندازهمی

آورد، و به سبب آن او را در جهدنم  حتی کارهای بسیار کوچی او را به شمار می

 اندازد.می

 

 آیات و احادیثی در فضیلت سکوت و حفظ زبان:

﴿        ﴾(1) «  سخنی را بر انسان هی

ای مراقب و آماده )برای نگارش( آن سخن راند، مگر این که فرشتهزبان نمی

 .«است

﴿                           

  ﴾(2) « رستگارند، کسانی که در مسلماً مؤمنان پیروز و

 .«نمازشان خشوع و خضوع دارند و از کردار بیهوده و گفتار یاوه رویگردانند

﴿         ﴾(3) 
سخنان پوچی دهند و هنگامی که کارهای یاوه و باطل گواهی نمیآنانی که بر »

 .«گذرندرا ببینند و بشنوند بهرگوارانه از آن می

                                           
 .18سورة ق، آیة  -(1)

 .3 – 1سورة مؤمنون، آیة  -(2)

 .72سورة فرقان، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾91﴿  های هدایتمشعل

﴿                              

    ﴾(1) « روی و هنگامی که یاوه بشنوند از آن

گویند اعمال ما از آنِ ما، و اعمال شما از آنِ شماست. وداع و گردانند، و میمی

 .«بدرودِتان باد ما خواهان )همنشینی با( نادانان نیستیم
کنند که فرمود: کسی که به خدا و روایت می صاز پیامبر سحضرت ابوهریره

 .(2)ه باشد باید یا سخن نیکو بگوید یا ساکت شودروز آخرت ایمان داشت

گوید: به رسول خدا گفتم کدام مسلمان از همه برتر است، می ابی موسی  -

 .(3)فرمود: کسی که مسلمانان دیگر از دست و زبانش در امان باشند

گفت: انسان بعضی اوقات شنیدم که می صگوید: از پیامبرمی ابوهریره -

گوید که او را به اندازه مسافت بین مشرق و مغرب در آتش میسخنی  بدون توجه

 .(4)بردفرو می

فرمودند: انسان بعضی اوقات  صگوید: رسول خدامی سحارث نابل بال -

کند به جائی برسد، ولی گوید، و فکر نمیسخنی در جهت رضای خدا می

ای ت کلمهشود، و بعضی اوقاخداوند به سبب آن تا روز قیامت از او خشنود می

کند به جائی برسد، ولی خداوند گوید، و فکر نمیدر جهت ناخشنودی خدا می

 .(5)شودبر اثر آن کلمه تا قیامت از او ناراحت می

نجات در چیست؟ فرمود:  !یا رسول اهلل :گوید: گفتممی عقبه بن عامر  -

 .(6)ات درنگ کن و بر خطاء خود گریه کنزبانت را کنترل کن و در خانه

                                           
 .55سورة قصص، آیة  -(1)

ه امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداود، امام ترمذی، است ک سقسمتی از حدیث ابوهریره -(2)

 امام ابن ماجه و احمد روایت کرده اند.

این حدیث را امام مسلم، امام ابوداود، امام ترمذی، امام نسائی، دارمی، و امام احمد  -(3)

 روایت کرده اند.

 این حدیث را مسلم و امام احمد روایت کرده اند. -(4)

 ترمذی، ابن ماجه و مالی نقل کرده اند.این حدیث را  -(5)

 این حدیث را ترمذی و احمد روایت کرده اند. -(6)



   

 

  

 
 

 

 ﴾93﴿  های هدایتمشعل

کند که فرمودند: هر صبح اعضاء نقل می صاز پیامبر سابوسعید خدری -

گویند، خیر و شر ما به دهند و میبدن انسان زبانش را به تقوای خدا دعوت می

دست توست، اگر راستی و درستی گهینی ما هم راست و درست خواهیم بود، و 

 .(1)اگر کجی اختیار کنی ما هم منحرف خواهیم شد

 

 وتگران و مربیانتوشه دع

حرص بر کسب رضا و محبت خداوند، زیرا بعد از آن توفیق خداوند  -1

های خیر را به او نشان خواهد داد و همیشه قرین انسان خواهد بود، و خداوند راه

آوردن محبت خدا از خطاها و اشتباهات او گذشت خواهد کرد، و راه به دست

 و عبادت و دوری از گناهان است.تعهد به برنامه و قانون خداوند و طاعت 

انی باشد نگفتن، زیرا امکان دارد از سخضرورت دوراندیشی قبل از سخن -2

 که ناخشنودی خداوند را فراهم آورد، و باعث افتادن در آتش جهنم شود.

محافظت و کنترل زبان، مگر از کارهای خیر و رعایت موارد ذیل انسان را  -3

 کند.در این کار کمی می

به یادداشتن این که حفظ زبان عالمت درستی ایمان و قوت یقین انسان  -

 است.

یافتن به به یادداشتن این که حفظ زبان سبب وارشدن در بهشت و دست -

 های همیشگی خداوند است.نعمت

به یادداشتن این که ممکن است یکی کلمه ناسنجیده گذشته از آن که انسان  -

 ی و نابودی قوم و قبیله اش گردد.را به جهنم اندازد، سبب تباه

گفتن زیاد، بدون آن که مصلحتی آن را ایجاب به یادداشتن این که سخن -

شان کند، و دورترین مردم از خدا کسانی هستند که قلبکند، قلب را سخت می

 باشد.سختی می

به یادداشتن این که راستی و درستی دیگر اعضاء بدن به راستی و درستی  -

 سته است.زبان واب

                                           
 این حدیث را هم امام احمد و ترمذی روایت کرده اند. -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾94﴿  های هدایتمشعل

 الحديث السابع عشر
 َوالف ضَّة ، الذََّهب   َكَمَعاد ن   َمَعاد ن   النَّاسُ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
َيارُُهمْ  َيارُُهمْ  الَجاه ل يَّة   في خ   َرفَ تَ َعا َفَما ُمَجنََّدة ، ُجُنود   َواألْرَواحُ  َفقُهوا، إ َذا اإلْسَلم   في خ 

َها ن ْ َها تَ َناَكرَ  وَما ائْ تَ َلَف، م  ن ْ  .«اْختَ َلفَ  م 
 

 حدیث هفدهم

فرماید: مردم همچون معادن طال و نقدره مختلدف و متفداوت    می رسول خدا 

شان در اسالم است، به شر آن کده آشدنایی   هستند، بهترین آنها در جاهلیت بهترین

مختلف اسدت، هدر انسدانی     کافی با دین حاصل کند، و ارواح بشر بسان لشکریانی

شدود، و اگدر   انسان دیگر را در عالم ارواح بشناسد در عالم مادی با او دوست مدی 

 .(1)شونددر عالم ارواح همدیگر را نشناسند در جهان واقع از هم جدا می

 

 شرح حدیث:

اسالم معتقد است که به یادآوردن مفاخر و تاریخ بدا عظمدت پددران و اجدداد     

ند و مؤثری جهت بیددارکردن همدت مدردم اسدت، از ایدن رو      گذشته سالح نیروم

سپارد، بلکه قدر و منهلدت آن را حفدظ   مفاخر و امتیازات مردم را به فراموشی نمی

کند به شرط این که فقه دین را بیاموزند، تدا فقده آنهدا را بده تواضدع و الفدت و       می

قطدع رابطده بدا    رابطه دوستانه بکشاند و افتخار به گذشتگان سبب برتدری جدویی و   

بیدان   دیگران نشود، حدیثی که هم اکنون در جلدوی ماسدت، ایدن مسدئله را دقیقداً     

ای از مدردم آبداء و   گویدد: عدده  در ایدن حددیث مدی    صکند، زیرا پیامبر اکرممی

کنندد، و رابطده آنهدا بدا آن افتخدارات      اجداد بهرگی دارند که به آنهدا افتخدار مدی   

دارد، و آندان را آمداده   ان را بده حرکدت وامدی   شان را بیدار و ارادةشگذشته همت

کند، خصوصداً در مواقدع سدخت و بحراندی، ولدی بعضدی از       فشانی میهرنوع جان

 شان مرده است.شان خوابیده و ارادهمردم چون از این افتخارات محروم اند، همت

                                           
 َكَمَعاد ن  »روایت کرده است، و به جای عبارت  ساین حدیث را امام مسلم از ابوهریره -(1)

 را آورده است. «َوالذََّهب   اْلف ضَّة   اد ن  َكَمعَ »عبارت  «َوالف ضَّة   الذََّهب  



   

 

  

 
 

 

 ﴾95﴿  های هدایتمشعل

توانندد  ها حتی بعد از اسالم نیه میدهد که انسانتوضیح می صهمچنین پیامبر

ارات گذشته خود را حفظ کنند، به شرط این که فقه و داندش الزم را کسدب   افتخ

کنند تا این افتخارات سبب غرور و تکبر بر دیگر مسلمانان نگردد، بلکه آنان را به 

 تواضع، الفت و دوستی بخواند.

 

 آیات و احادیثی در فضیلت دانش دین:

﴿                              

          ﴾(1) 
ای ای، عدهبروند، باید که از هر قوم و قبیلهمؤمنان را نسهد که همگی بیرون »

تا به تعلیمات اسالمی آشنا گردند، و هنگامی که به سوی قوم و قبیله خود  بروند

 .«برگشتند آنان را بترسانند تا خودداری کنند

﴿       ﴾(2) «ا کسانی که بگو: آی

 .«دانند برابر و یکسانندنمیدانند با کسانی که می

﴿        ﴾(3) « خداوند به

درجایت بهرگی آورده اند، و بهره از علم دارند  کسانی از شما که ایمان

 .«بخشدمی

﴿     ﴾(4) «شمند، از خدا تنها بندگان دانا و دان

 .«تر  آمیخته با تعظیم دارند

﴿           

﴾(1) «دهد، و به هرک، که هرک، که بخواهد می فرزانگی را به

 .«فرزانگی داده شود، بیگمان خبر فراوانی بدو داده شده است

                                           
 .122سورة توبه، آیة  -(1)

 .9سورة زمر، آیة  -(2)

 .11سورة مجادله، آیة  -(3)

 .28سورة فاطر، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾96﴿  های هدایتمشعل

خدا خیر هرک، را بخواهد او را فقیه و دانا »فرماید: یم صپیامبر

حسد روا نیست مگر در دو چیه: در مردی که خدا به او ثروتی »و  (2)«گرداندمی

کند، و مردی که خداوند داده و او شب و روز آن را در امور خیر مصرف می

م را کند، و مردبینش و حکمت به او ارزانی داشته و از این رهگذر قضاوت می

 .(3)«دهدآموزش می

 

 آیات و احادیثی در فضیلت محبت برای خدا:

﴿                            

 ﴾(4) «بدان گاه که دشمنانی عمت خدا را بر خود به یاد آورید، و ن

 .«هایتان پیوند داد پ، برادرانی شدیدودید و خدا میان دلب

﴿                       

    ﴾(5) « خدا در میان آنان الفت ایجاد نمود، به

توانستی میان کردی نمیچه در زمین است، مصرف میای که اگر همه آنگونه

شان ان، و الفت هایشان اُن، و اُلفت برقرار سازی، ولی خداوند میاندل

 .«انداخت
داشتنی است و در کسی که با فرماید: فرد مؤمن دوستدار و دوستمیصپیامبر

 .(6)ستتوانند با او ان، بگیرند خیری نیگیرد، و دیگران نمیدیگران الفت نمی

                                                                                                
 .269سورة بقره، آیة  -(1)

این حدیث را بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه و دارمی، امام احمد و امام مالی روایت  -(2)

 ند.کرده ا
 این حدیث را بخاری، مسلم ترمذی، ابن ماجه و امام احمد روایت کرده اند. -(3)

 .113سورة آل عمران، آیة  -(4)

 .63سورة انفال، آیة  -(5)
 این حدیث را امام احمد در مسندش روایت کرده اند. -(6)



   

 

  

 
 

 

 ﴾97﴿  های هدایتمشعل

فرماید: سه چیه در هرک، باشد حالوت و مهه ایمان را چشیده است، و می -

این که خدا و رسولش از همه برای او محبوبتر باشند و دوستی او با اطرافیان فقط 

 برای خدا باشد و برگشتن به کفر همچون افتادن در آتش برایش ناپسند باشد.

نه پیامبرند و نه جهء شهداء هستند، اما فرماید: خداوند بندگانی دارد که و می -

پیامبران و شهیدان در روز قیامت برخاست و گفت: یا رسول خدا، بگو: آنها 

از این  صچگونه افرادی هستند تا ما هم کارهای آنها را انجام دهیم، و پیامبر

ها و سؤال مرد روستایی خوشحال شد و سیمایش درخشید و فرمود: آنها از گروه

تلف مردم هستند که باهم خویشاوندی نسبی و سببی نداشته اند، ولی به قبائل مخ

خاطر خدا همدیگر را دوست گرفته اند، و بر این اسا  اطراف همدیگر جمع 

ها و نشاند، و گونهبر منبرهائی از نور می شدند، خداوند آنها را در قیامت

شوند و ناراحت میکند، مردمان دیگر در روز قیامت هایشان را نورانی میلبا 

ترسند، آنها به حق اولیاء خدا شوند و نه میترسند، ولی آنها نه ناراحت میمی

 .(1)هستند که هی  تر  و غمی ندارند

 

 توشه دعوتگران و مربیان

اهمیت بینش اسالمی و فهم دین خداوند عهوجل، چون فقط با این وسیله  -1

ها در امان دارد و از هر ود را از لغهشتواند راه را بر شیطان ببندد و خمسلمان می

 اخالق و رفتار زشت و پستی دوری گهیند.

ناپذیر فرد مسلمان است تا بینش و درک اسالم صفت و ویژگی اجتناب -2

های برنامه الهی را با آن تشخیص دهد و این بینش و فهم صحیح اسرار و ویژگی

مسائل اسالمی و انباشتن آن  اسالم برای او الزم است، پ، وظیفه او فقط در حفظ

شود، بلکه بایستی پایبندی دقیق به اسالم، بیداری اسالمی، در مغه خالصه نمی

ای مباحات که بیدار خوابی، گرسنگی، پرهیه از شبهات و حتی پرهیه از پاره

داند عمل هرک، به آنچه می»منافی عرف است را نیه بر این معلومات بیفهاید 

 «.کندداند به او ارزانی مینچه را نمیکند، خداوند دانش آ

                                           
 به روایت امام احمد. -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾98﴿  های هدایتمشعل

الفت و محبت مؤمنان دلیل بر اعتدال فطرت و خلوص باطن است، چنانکه  -3

 خشم، قطع رابطه و جنگ و جدل دلیل بدطینتی، شیطنت و خباثت درون است.

 وسیله بیداری نسل نویادآوری مجد و عظمت سلف صالح است. -4

کند، بلکه آن را ارج ان را رد نمیاسالم مجد و عظمت و شکوه گذشتگ -5

دهد، به شرطی که با بینش همراه باشد که آن را از نهاده و مورد تیئید قرار می

 انحراف و کژی مصون بدارد.



   

 

  

 
 

 

 ﴾99﴿  های هدایتمشعل

 الحديث الثامن عشر

 َعَلى رُ َوَيْصب   النَّاسَ  ُيَخال طُ  الَّذ ى اْلُمْؤم نُ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
 .«َأَذاُهمْ  َعَلى َيْصب رُ  َولَ  النَّاسَ  ُيَخال طُ  لَ  الَّذ ى م نَ  َأْجراً  َأْعَظمُ  َأَذاُهمْ 
 

 حدیث هیجدهم

ماندد، و اذیدت و آزار   فرمودند: آن ک، که در میان مدردم مدی   صرسول خدا

نشدینی و دوری از مدردم و مشدکالت    نماید از کسدی کده گوشده   آنها را تحمل می

 .(1)کند، بهتر استبا جامعه را تحمل نمیهمراهی 

 

 شرح حدیث:

ها ثابت کرده که انسان به تنهائی قدادر بده بدرآوردن همده     سیر زندگی ما انسان

ها و نیازهایش نیست، یی مثال ساده در ایدن زمینده، همدین قدرص ندان بدا       خواسته

 ها بلکه صدها نفر و همکاری آنهدا در حجم کوچکش است که بعد از زحمت ده

رسد و کسی که ادعا کند به تنهایی قدادر بده   نمودن و عرضه آن به انسان میآماده

آوردن ارزش هست، قبل از به دستآوردن همین قرص نان کوچی و کمبدست

تواندد بده   ای نمدی وقتی انسدان در چندین مسدئله سداده     مشرف به مرگ خواهد شد.

از جانب پروردگارش بداو   تواند تکالیفی کهتنهائی کاری از پیش برد، چگونه می

نمدودن دیدن در زنددگی    محول شده به تنهائی انجام دهدد، تکدالیفی از قبیدل پیداده    

فردی جهت تربیت شخصیت اسالمی که جامع تمام صفات نیکو و پداک از تمدام   

 صفات شر باشد تا توفیقات و مدد خداوند به سراغش بیاید.

                                           
اندکی روایت کرده و ابن ماجه آن را از  ترمذی این حدیث را در کتاب القیامة با اختالف -(1)

 م نَ  َأْجًرا َأْعَظمَ  َأَذاُهمْ  َعَلى َوَيْصب رُ  النَّاَس، ُيَخال طُ  الَّذ ي اْلُمْؤم نُ »ابن عمر چنین نقل نموده: 
 .«َأَذاُهمْ  َعَلى َيْصب رُ  َول النَّاس   ُيَخال طَ  الَّذ ي اْلُمْؤم ن  

الجامع الصغیر حدیث را وایت کرده اند و سیوطی امام احمد هم در مسندش و سیوطی در 

از ابن عمر به روایت احمد، بخاری، ترمذی، و ابن ماجه حدیث را روایت کرده، همچنین 

 شیخ عبدالبدیع صقر در مختارالحسن و الصحیح از امام احمد روایت کرده است.



   

 

  

 
 

 

 ﴾011﴿  های هدایتمشعل

﴿      ﴾(1) « صورت تنها پ، در این

 .«ان باشرگها خدا را بپرست و از زمره سپا 
و این که دیگران را با حکمت و اندرز نیکو به سوی خدا بخواند تا با عناصر 

 خوب، صالح، جانفدا، جان برکف و نمونه جماعت مسلمان رو به ازدیاد گذارد.

خواهند آن شوند و میراه خدا می و این که با کفار و منافقین و آنانی که مانع

را به بیراهه بکشند جهاد کند، تا پرچم خدا همواره در سرتاسر جهان برافراشته و 

﴿فرماید: در اهتهار باشد، خداوند می                 

        ﴾(2) « ای پیغمبر با کافران و

شان دوزخ است و چه بد منافقان جهاد و پیکار کن و برآنان سخت بگیر، جایگاه

 .«سرنوشت و چه زشت جایگاهی است
ای زندگی کند که او را دارد تا حتماً با عدههمه این تکالیف انسان را برآن می

و تیییدش کنند و این موضوعی است که در رسیدن به اهدافش یاری رسانند 

 حدیث مورد بحث ما به آن پرداخته است.

دهد: کسی که با مردم زندگی کند، و با صبر در این حدیث خبر می صپیامبر

کند نسبت به کسی که برای و بردباری مشکالت همراهی با آنان را تحمل می

و مهد بیشتری  آورد از اجرنشینی رومیرهائی از مشکالت جامعه به گوشه

 شود.برخوردار می

 

 آیات و احادیثی در فضیلت زندگی با مردم:

﴿فرماید: خداوند می                    

﴾(3) «پشتیبانی نمایید، و کی و پرهیهگاری همدیگر را یاری و در راه نی

 .«ر را در راه تجاوز و ستمکاری یاری و پشتیبانی نکنیدهمدیگ

                                           
 .66سورة زمر، آیة  -(1)

 .73سورة توبه، آیة  -(2)

 .2آیة سورة مائده،  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾010﴿  های هدایتمشعل

فرماید: آیا بهترین مردمان را به شما معرفی نکنم؟ مردی می صپیامبر اکرم -

تری که مهار اسبش را در راه خدا به دست گرفته است، آیا آن که درجه پائین

کند میای زندگی دارد به شما معرفی نکنم؟ مردی که با چند گوسفند در گوشه

نماید، آیا بدترین مردم را به شما معرفی و وجوهات شرعی خود را پرداخت می

 .(1)کندکند، ولی با نام او انفاق نمینکنم؟ مردی که با نام خدا سؤال می

سؤال شد: چه کسی از همه برتر است؟ فرمودند: مؤمنی که با  صاز پیامبر -

بعد از او چه کسی؟ فرمودند:  جان و مال خود در راه خدا جهاد کند، پرسیدند

 .(2)مؤمنی که در میان کوهی خدا را عبادت کند و مردم از شرش در امانند

در این مورد  صنشینی عالقه داشت، از پیامبرروایت شده مردی به گوشه -

فرمود: این کار را نکن که ماندن یکی از شما در راه خدا  صسؤال کرد، پیامبر

خواهید خداوند شما را در خانه اش است، آیا نمیسال عبادت او  71برتر از 

 .(3)بیامرزد و وارد بهشت نماید، پ، در راه او جهاد کنید

 

 نشینی و موضع علماء در قبال آن:احادیثی در باره گوشه

نشینی و دوری از مردم روش دیگری هم وجود دارد که انسان را به گوشه

 دهد.ترغیب می

نام را دوست نیاز گمای پرهیهگار بیداوند بندهفرماید: همانا خمی صپیامبر

 .(4)دارد

فرماید: به زودی بهترین مال مسلمان گوسفندانی خواهد بود که آنها را و می

ها و مراتع دور دست بچراند، و از این رهگذر دینش را از فتنه حفظ در دامنه کوه

 .(1)نماید

                                           
این حدیث را ترمذی در فضائل جهاد، سنائی در کتاب الهکات، دارمی در جهاد و مالی  -(1)

 در موطا روایت کرده اند.

این حدیث را بخاری از ابی سعید خدری و مسلم، نسائی، ابن ماجه و امام احمد در  -(2)

 مسندش روایت کرده اند.

 ر کتاب فضائل جهاد آورده است.این حدیث قسمتی از حدیثی است که ترمذی د -(3)

 این حدیث را امام مسلم و امام احمد روایت کرده اند. -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾011﴿  های هدایتمشعل

وسفندانش در یکی های کسب مردم کسب شخصی است که با گبهترین راه -

ای سکونت نماید و نماز خود را برپا دارد، زکاتش را ها و یا کنار رودخانهاز دره

، در واقع این فرد از بهترین (2)بدهد و تا لحظه مرگ به عبادت خدا مشغول باشد 

ات بنشین و بر فرماید: زبانت را کنترل کن و در خانهمی صهاست، پیامبرانسان

 گناهت گریه کن.

نشینی و عهلت بهتر است یا ر این اسا  علماء اختالف کرده اند که آیا گوشهب

نشینی بهتر ای بر این باورند که گوشهزیستی با مردم؟ عدهزندگی اجتماعی و هم

کنند، ولی جمهور علماء است، و به احادیثی که در آخر ذکر شد استدالل می

 ند، البته به شروط ذیل:دانزندگی اجتماعی و زیستن با مردم را بهتر می

 ها.حفظ دین از فتنه -1

 ضررنرساندن به مردم. -2

 صبر و بردباری در مقابل مشکالت همهیستی با مردم. -3

کنند که برتری و به این منظور ابتدا به احادیثی که نخست بیان شد استدالل می

ماید، و نکند و آنان را به کار و تالش تشویق میاختالط با مردم را بیان می

دهد مخصوص زمان جنگ و فتنه یا افرادی که نصوصی که به عهلت دعوت می

دانند من هم به توانند آنها را تحمل کنند میمردم از آنها در امان نیستند و نمی

نظریه دوم مایل هستم. انبیاء صلوات اهلل علیهم و اغلب صحابه، تابعین و زهاد برای 

بردند و در کارهای میان آنان به سر میکسب فضیلت همهیستی با مردم در 

اجتماعی مثل جمعه، جماعات، نماز جنازه، مراسم شادی، امر به معروف و نیه از 

 کردند.منکر، جهاد و مشوره شرکت می

 

 توشه دعوتگران و مربیان

ضرورت اختالط با مردم و پایبندی به جماعت به شرطی که منجر به  -1

ل و یا نسل نگردد، چه ضرر از طرف او باشد یا ضرری در دین، جان، نامو ، ما

                                                                                                
این حدیث را امام بخاری، نسائی، و ابوداود، ابن ماجه، مالی و امام احمد روایت کرده  -(1)

 است.

 این حدیث را امام مسلم از ابوهریره نقل کرده، ابن ماجه هم در سننش آورده است. -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾013﴿  های هدایتمشعل

کردن با مردم و تحمل مشکالت از طرف دیگری. موارد ذیل انسان را در زندگی

 کند.جامعه کمی می

الف: شناخت فوائد و منافعی که در اثر اختالط و پایبندی به جماعت عاید 

 شود.انسان می

سلف صالح است، پ، ب: ماندن در جامعه فرمان خدا و رسول خدا و روش 

 ای جه گردن نهادن و اقتداء به آنها ندارد.مسلمان چاره انسان

 آموزش و پرورش نف، بر صبر و شکیبائی در برابر آزارهای مردم. -2

﴿گوید: به فرزندش چنین می قرآنکریم از قول لقمان       

                              

 ﴾(1) «!کار نیی دستور نماز را چنانکه شاید بخوان و به  ای پسر عهیهم

بده و از کار بد نهی کن و در برابر مصائبی که به تو رسد، شکیبا باش اینها از 

 .«ا جهم کرد و ثبات ورزیدکارهای مهمی است که باید برآن عهم ر
گهینی از مردم در زمان ازدیاد فتنه و گسترش شر و جواز عهلت و دوری -3

 فساد و عدم توانائی بر اصالح و خوف بر دین و نف،.

                                           
 .17سورة لقمان، آیة  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾014﴿  های هدایتمشعل

 الحديث التاسع عشر
 النَّار ، ف ي فَ يُ ْلَقى اْلق َياَمة   يَ ْومَ  ب الرَُّجل   يُ ْؤَتى» :َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ 
َمارُ  يَُدورُ  َكَما ب َها فَ َيُدورُ  َبْطن ه ، َأقْ َتابُ  فَ تَ ْنَدل قُ   ،النَّار   َأْهلُ  إ لَْيه   فَ َيْجَتم عُ  ب الرََّحى اْلح 

َهى ب اْلَمْعُروف   تَْأُمرُ  َتُكنْ  أََلمْ  َلَك؟ َما ُفلنُ  يَا: فَ يَ ُقوُلونَ   بَ َلى: ولُ فَ يَ قُ  اْلُمْنَكر ؟ َعن   َوتَ ن ْ
 .«َوآت يه   اْلُمْنَكر   َعن   َوأَنْ َهى آت يه ، َول ب اْلَمْعُروف   آُمرُ  ُكْنتُ 
 

 حدیث نوزدهم

افکنندد،  آورندد و در آتدش مدی   فرمود: مردی را روز قیامت می صرسول خدا

پیچد و او همانند خر آسیاب بددور  آید و به دورش میهای او بیرون میپ، روده

پرسدند: آقدای فدالن! آیدا تدو      گیرند و میجهنم دورش را میچرخد، اهل خود می

گوید: بلی من بدودم، ولدی   کردی؟ مینبودی که امر به معروف و نهی از منکر می

نمودم باز دادم و از منکری که نهی میکردم انجام نمیمعروفی را که به آن امر می

 .(1)آمدمنمی

 

 شرح حدیث:

نگرند که نف، او در کنترلش قرار دارد و او م به دعوتگر به دید انسانی میمرد

رسیدن به خدا مجاهده کرده تا جایی برای شیطان بداقی نگذاشدته و شدیطان    در راه

تسلطی بر او ندارد، بلکه فراتر از این دیگدر نفد، او جدای پدائی در خدودش       هی 

یش متیثر هابینیم که مردم از رفتار و اعمال او چندین برابر گفتهندارد. بنابراین، می

دهد و اعمالی کده  شوند. از اینجا الزم است دعوتگر در کارهایی که انجام میمی

آید دقت، راستی و امانت کامل را رعایت کند، بلکه بایدد رفتدارش   از آنها باز می

آئینه تمام نمای گفتارش باشد و گرنده مدردم گفتدار او را فرامدوش و بده رفتدارش       

هدایش را هرگده   زنند گدویی کده گفتده   فراموشی می کنند و یا خود را بهاقتداء می

نشنیده اند، آنجاست که دعوتگر عالوه بر بار خود بار دیگران را نیه باید به دوش 

کشد، حدیثی که هم اکنون در صدد بیان آن هسدتیم تصدویر دقیدق و واضدحی از     

                                           
روایت کرده اند و  باین حدیث را امام بخاری، امام مسلم، و امام احمد از اسامه بن زید -(1)

 امام نووی هم در ریاض الصالحین آورده است.



   

 

  

 
 

 

 ﴾015﴿  های هدایتمشعل

گفتن سرانجام گروهی از دعوتگران است که بدون رفتار خوب و پسندیده عطش

نها حاکم گشته است، مسیر اینها در روز قیامت به دست نگهبدان جهدنم اسدت    بر آ

بینندد و  اندازد و از شدت تر  آنچده مدی  که آنها را در زنجیر کشیده در آتش می

هایشددان بدداز شددده شددود و تمددام مفصددلشددان مختددل مددیکننددد اعصددابلمدد، مددی

چرخند خود می ریهد و مانند خر آسیاب به دورهایش از شکمشان بیرون میروده

پرسدند:  شوند و با تعجب از آنها میو در اینجاست که دوزخیان دورشان جمع می

ای قوم، چرا شما را اینجا آورده اندد؟ شدما کده علمداء و پیشدوایان مدا بودیدد چده         

کردید، آنهدا  گناهی انجام داده اید؟ ما را در دنیا امر به معروف و نهی از منکر می

کدردیم،  ، شما را امر به معدروف و نهدی از منکدر مدی    دهند درست استجواب می

کردیم، چون خودمان معروفی را که بده  حال آن که خودمان را از خیر محروم می

دادیم و بدتر از این از انجام منکری که از آن شدما را  کردیم انجام نمیآن امر می

ند و جدهای  شدو داشتیم، ابائی نداشتیم. بدین ترتیب در مال مدردم رسدوا مدی   باز می

 چشند.رنامه و دستورات خدا را میشرمانه خود به بتوهین بی

 

هایش مخالف هایش با کردهآیات و احادیثی در مورد کسی که گفته

 است:

﴿فرماید: خداوند عهوجل می                 

          ﴾(1) « ای مؤمنان چرا

بگویید و به آن عمل کنید؟ اگر سخنی را بر آن عمل نمیگویید که براسخنی می

 .«گرددنکنید موجب خشم عظیم خدا می

﴿                                

﴾(2) «کنید، در فراموش میدهید و خود را نیکوکاری فرمان مییا مردم را به آ

 .«فهمید؟خوانید، آیا نمیحالی که شما کتاب می

                                           
 .3و  2سورة صف، آیة  -(1)

 .44سورة بقره، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾016﴿  های هدایتمشعل

﴿فرماید: و به نقل از حضرت شعیب می            

    ﴾. 
های آنها فرمایند: شب معراج گذرم به جماعتی افتاد که لبمی صپیامبر اکرم

شد، پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ گفتند: اینها سخنرانان امت با قیچی قطع می

کردند، ولی خود را تو هستند که مردم را به معروف و کارهای شایسته دعوت می

، اما گوئی کردندسپردند، آنان کتاب خدا را تالوت میبه دست فراموشی می

 .(1)عقل نداشتند

ای از بهشتیان بر جمعی از اهل جهنم سر فرمایند: عدهو در حدیثی دیگر می -

پرسند، چرا به جهنم افتادید؟ به خدا قسم ما که فقط به علت پیروی کشند و میمی

گفتیم، ولی خود گویند ما به شما میهای شما وارد بهشت شدیم، آنها میاز گفته

 .(2)کردیمایمان عمل نمیهگفته به

 

 توشه دعوتگران و مربیان

کنیم، این که مسلمانان عموماً و نکته مهمی که از این حدیث دریافت می -1

شان باشد و اگرنه های آنها مطابق اعمالدعوتگران خصوصاً باید سعی کنند گفته

ر سنگین کشانند و عالوه بر باشوند و دیگران را هم به گمراهی میخود گمراه می

های اندازند و رعایت دستورالعملگناهان خود گناهان دیگران را بگردن خود می

 نماید.زیر انسان را در این زمینه کمی می

داشتن عذابی که در پی گفتارهای بدون عمل چنانچه در حدیث  الف: به یاد

 گردد.آمده گریبانگیر انسان می

شود و در جلوی او برداشته میداشتن این که روزی پرده از کار  یاد ب: به

 گردد.همه خالئق رسوا می

رسد عمل کند، اگرچه کسی انسان مسلمان باید به مقتضی آنچه به او می -2

های خود نباشد. زیرا هرک، که این مسائل را به او رسانده است عامل به گفته

                                           
 این حدیث را امام احمد از ان، روایت کرده است. -(1)

 روایت شده است. سن حدیث را الفتح الکبیر از ولید بن عقبهای -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾017﴿  های هدایتمشعل

﴿فرماید: مسئول کار خود است، چنانچه خداوند می          

﴾(1) «شودمیرابر کارهایی که کرده است گروگان هرکسی در ب». 

هی  گناهکاری بار گناه »     ﴾(2)﴿فرماید: و می

 .«کشدبه دوش نمیدیگری را 

رای انسان بو این که »       ﴾(3)﴿فرماید: و می

 .«ای نیست جه آنچه خود کرده است و برای آن تالش نموده استپاداش و بهره
الزم است انسان به قدر توان آتش جهنم را از خود دور کند، اگرچه با  -3

ای خرما باشد، زیرا عذاب جهنم به قدری سخت و شدید خیرات کردن قطعه

ها را به زشتی از د و رودهکنها و بندهای بدن جهنمیان را قطع میاست که رگ

 سازد.شکم آنها خارج می

                                           
 .38سورة مدثر، آیة  -(1)

 .18سورة فاطر، آیة  -(2)

 .39سورة نجم، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾018﴿  های هدایتمشعل

 الحديث العشرون
يَمانُ  َما  اللَّه   َرُسولَ  َسَألَ  رَُجلً  َأنَّ » رضي اهلل تعالى عنه:َعْن أَب ي إَماَمَة   :قَالَ  ؟اإل 

ْثمُ  َفَما !اللَّه   َرُسولَ  يَا :قَالَ  ،ُمْؤم ن   فَأَْنتَ  ،َسيَِّئُتكَ  َوَساَءْتكَ  َحَسَنُتكَ  َسرَّْتكَ  نْ إ    :قَالَ  ،اإل 
كَ  ف ى َحاكَ  إ َذا  .«َفَدْعهُ  َشْىء   نَ ْفس 
 

 حدیث بیستم

پرسید، ایمان چیست؟ فرمودند:  گوید: مردی از رسول خدا می ابی امامه 

هر وقت از انجام کارهای نیکو احسا  خوشحالی کردی و از کارهای زشت تنفر 

گناه چیست؟ پیامبر فرمودند: چون کداری   داشتی، مؤمن هستی، سائل پرسید: پ،

 .(1)که گناه است ,سبب تشویش و کدورت قلب تو گشت از آن صرف نظر کن

 

 شرح حدیث:

ویژگی فردی که در ایمان خود صادق و کامل باشد، این است که از احسا  

باشد که از کارهائی که او را به خددا نهدیدی کندد بدا     ایمانی دقیقی برخوردار می

نماید و از کارهدای زشدت کده او را از خددا     و انشراح قلب استقبال می خوشحالی

کند، و بدینوسیله همیشه آرامش خاطر او بدا  دور کند، احسا  تنفر و ناراحتی می

زندد، در  کارهای خیر است و کارهای زشت و گنداه آرامدش قلدب او را بهدم مدی     

ورد بحدث ماسدت بدا    شود، حدیثی که هم اکنون منتیجه او نیه از آن روگردان می

در جدواب   دهدد، زیدرا پیدامبر اکدرم     لطافت خاصی این حقیقت را توضدیح مدی  

مردی که از معنی ایمان سؤال کرد، فرمودند: مؤمن کامل و صادق کسی است که 

از انجام کارهای شایسته به قدری خوشدحال شدود کده او را بده ادامده دادن چندین       

به قدری ناراحت شود که فوراً از کرده  کارهائی بخواند و از انجام کارهای زشت

                                           
این حدیث از مناوی در فیض القدیر از ابی امامه و عمر به نقل از طبرانی در معجم و  -(1)

در باره روایت طبرانی گفته رجاله نسائی در سنن و احمد در مسند آورده و گفته هیثمی 

رجال الصحیح. و در مورد روایت نسائی گفته: قال العراقی: صحیح علی شرط الشیخین. و 

در باره روایت احمد از قول عراقی گفته: حدیث صحیح عبدالبدیع صقر هم حدیث را در 

 مختارالحسن و الصحیح به روایت ابی امامه از امام احمد نقل کرده است.



   

 

  

 
 

 

 ﴾019﴿  های هدایتمشعل

کنان به سوی پروردگار خود بشدتابد، چنانچده در جدواب    خود پشیمان شود و توبه

همین سائل فرمودند: گناه آن است که سبب تردید و اضطراب نف، گدردد، اگدر   

چنین حالتی پیش آمد وظیفه فدرد مسدلمان اسدت کده بده طدور کلدی از آن دوری        

 ان و آرامش خاطر زندگی به سر برد.گهیند تا با اطمین

 

 آیات و احادیثی در همین موضوع:

       ﴿فرماید: خداوند متعال می

﴾(1) « ،بدو گناه و تقوی را الهام کرده استپ». 

﴿  ﴾(2) «را به دو نمایاندیم و راه خیر و شر». 

﴿       ﴾(3) « نموده ایم ما راه را بدو

 .«چه او سپاسگهار باشد یا بسیار ناسپا 

﴿                      

                            

﴾(4) «خویشتن ستم کردند به یاد انی که چون دچار گناه شدند یا بر و کس

شوند. و به جه خدا کیست که شان را خواستار میافتند و آمرزش گناهنخدا می

 .«کنندا بیامرزد؟ و با علم و آگاهی بر چیهی که انجام داده پافشاری نمیگناهان ر
ترسد بیند و میفرمایند: مؤمن گناهان خود را بر فراز کوهی میو پیامبر می

بیند که بر بینی مبادا بر سرش فرود آید، ولی فاجر گناه خود را همانند مگسی می

فرماید: دهد، و مین نجات میاو نشسته و با یی اشاره دست خود را از شر آ

نیکی عبارت است از خوش خلقی و گناه آن است که سبب اضطراب و ناراحتی 

 کردن مردم بر آن ناراحت شوی.قلب گردد و از اطالع حاصل

                                           
 .8سورة شم،، آیة  -(1)

 .11سورة بلد، آیة  -(2)

 .3سورة انسان، آیة  -(3)

 .135سورة آل عمران، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾001﴿  های هدایتمشعل

که یکی از اصحاب رسول خداست موقعی که راز رسول  سابولبابه انصاری

ه گناهی ب، بهرگ انجام را به یهود بنی قرینطه گفت، فوراً متوجه شد ک صخدا

داده، پ، قسم خورد تا خداوند توبه اش را قبول نکند، هی  چیه نخورد و به 

های آن بست و مدت نه روز به همین مسجد مدینه رفت و خود را به یکی از ستون

شد تا خداوند توبه اش را هوش میحالت ماند و به اندازه به سختی افتاد که بی

کرد و مردم آمدند، تا این مژده را به او بشارت دهند و پذیرفت، و آیاتی نازل 

کنم، مگر خواستند بند او را باز کنند، ولی او گفت: به خدا قسم خود را باز نمی

آمدند و بند را از  صبه دستش باز نماید، پ، رسول خدا صاین که رسول خدا

یافتند دستش باز کردند، تمام سلف صالح اینگونه چون به کار خیر توفیق می

شان اطمینان حاصل درخشید و قلبهای آنها میشدند و نف،خوشحال می

دیدند خداوند آنها را برای انجام طاعت و عبادت موفق ساخته و کرد، زیرا میمی

دادند، ولی چون عملی بعد از این به تکاپوی خود در زمینه کارهای خیر ادامه می

زمین با تمام گستردگیش بر آنها تنگ شدند و زد، غمگین میزشت از آنها سر می

های ها و بهرهگشتند، و یکسره از آب و غذا و سایر لذتخاطر میشد و آزردهمی

بردن آثار گناه ای را برای از بینوقفهکشیدند، و سعی و تالش بیحسی دست می

کردند که به حالت اولیه برگشته و پروردگار دادند و تا احسا  نمیانجام می

 کشیدند.را خوشنود ساخته اند، از سعی و تالش دست نمیخود 

 

 توشه دعوتگران و مربیان

یی نکته قابل توجه در حدیث این است که مؤمن کامل و صادق از انجام  -1

کارهای خیر خوشحال شده و این خوشحالی سبب انجام هرچه بیشتر اینگونه 

شود، و در نتیجه با میغمگین  شود، ولی بر انجام گناه و کارهای شراعمال می

شتابد، اما باید توجه داشت که اگر این پشیمانی و توبه به سوی پروردگار خود می

خوشحالی به قدری باشد که غرور و عجب به او دست دهد و تکبر ورزد و یا از 

عمل باز ایستد سر تا پا ضرر کرده و اگر این غم و ناراحتی سبب ناامیدی از 

گشته و به کفر نهدیی شده است، زیرا خداوند رحمت خدا گردد گمراه 



   

 

  

 
 

 

 ﴾000﴿  های هدایتمشعل

شوند و فرماید: چه کسی جه ظالمان از رحمت پروردگارشان ناامید میمی

 شود از رحمت خدا مگر کافران.فرماید: همانا ناامید نمیمی

است که اسالم مصادر و وسایلی را  کته دوم قابل استفاده در حدیث اینن -2

ای در اختیار دارد که در هی  مکتب و وند بگونهبرای حفظ احترام برنامه خدا

شود که فطرت یکی از این وسائل است، فطرتی که حق مذهب دیگری یافت نمی

افکند، با دهد و بین خیر و شر و نیکی و گناه جدائی میرا از باطل تشخیص می

شود، باید خاطر میکند و با دومی پریشاناولی احسا  اطمینان و راحتی می

و کار فطرتی است که اعتدال خود را حفظ کرده باشد و  ت که این وظیفهدانس

منحرف نگشته و اگر نه مهر غفلت و نادانی برآن زده خواهد شد، و نیکی و بدی 

 در نهدش برابر خواهد گشت.

خداوند جهء دوم به  تاین بود آخرین حدیث جهء اول کتاب و به خواس

است: کسی که به اندازه یی وجب از  بال خواهد آمد، اولین حدیث آن ایندن

 شود.جماعت مسلمانان جدا شود، بدون شی از دائرة اسالم بیرون می

سید و سرورمان حضرت محمد  ها را بردر پایان بهترین درودها و سالم

گران و پیروان راستین و دعوت شآن پیامبر امی و بر آل و اصحاب صمصطفی

 فرستیم.راهش تا قیامت می

رُ »  «العالمين َربِّ  للَّه   الَحْمدُ  َأن   ْعَوانَادَ  وآخ 
رمضددان المبددارک سددال  13ترجمده جددهء اول کتدداب در صددبحدم روز جمعدده  

 به اتمام رسید. 1374بهمن سال  13مطابق با  1416
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